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Ministério amplia em R$ 929 mi 
limite de empréstimos da PB

O Ministério da Fazenda 
ampliou o limite de emprésti-
mos da Paraíba em R$ 929 mi 
para investimentos. Medida é 
resultado do equilíbrio fiscal 
do Estado. Página 17
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clima & tempo
Sertão

29  Máx.
21 o  Mín.

31o   Máx.
19o  Mín.

33o   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,018 (compra) R$ 2,018 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,494 (compra) R$ 2,495 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

04h00

16h23

2.4m

2.4m

baixa

baixa

10h08

22h19

0.2m

0.3m

l Divisão de Cursos da Funesc inscreve para Oficina do Escritor no Espaço Cultural 

l Jampa Rules reúne grupos de dança de rua no Teatro de Arena no domingo
 
l Sinfônica Infantil da PB abre vagas para crianças que queiram estudar com o grupo 
 
l Inscrições para o concurso da UFPB prosseguem até o dia 9 de setembro

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

10 homens 
explodem 
banco em 
Serra Branca

João Pessoa é 
a 64a cidade em 
saneamento 
básico

Estado nomeia 
143 novos 
agentes 
penitenciários

FOTO: Divulgação

FOTO: Arquivo

FOTO: Marcos Russo

o Tribunal de Justiça da Paraíba considerou inconstitucional a lei que 
exige a contratação de empacotadores nos supermercados. Página 13
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Companhia Lunay de Dança

Programa do
Leite vai retomar
distribuição na 
próxima semana

Reajuste salarial 
dos vereadores 
gera polêmica na 
Câmara da capital

SOciAl

DiScuSSãO 2OcADeRNO

O presidente da FAC, Ra-
malho Leite, anunciou ontem 
que o Programa do Leite será 
reiniciado na próxima semana. 
Cerca de 2,5 mil produtores 
estão credenciados. Página 4

Os vereadores de João 
Pessoa reajustaram os sa-
lários de R$ 9 mil para R$ 
16 mil no final do primeiro 
semestre. O aumento, di-
vulgado esta semana, gerou 
polêmica. Página 18
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Paraíba tem aumento de 0,23% 
na geração de emprego em julho

Jurista Dalmo Dallari 
discorda que STF 
julgue acusados 
do mensalão

ENTREVISTA

Empacotador não é obrigatório

Campeonato Brasileiro de nado Sincronizado acontece na capital. Página 21

Número de multas
por estacionar
em calçadas
cresce 34,5%

Caminhos do 
Frio tem música
e dança hoje,
em Areia

Até julho a Semob emitiu 
na Capital 2.596 multas por 
estacionamento em calçadas. 
O número é 34,5% maior do 
que o de 2011. Página 13

Companhia Lunay de 
dança, grupo Os Três do 
Forró e banda Sem Horas 
são as atrações de hoje do 
Caminhos do Frio. Página 8
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O Governo Federal tomou a me-
dida certa ao apostar na iniciativa 
privada, convocando-a para ajudá-
-lo a solucionar os problemas de in-
fraestrutura na área de transportes 
– rodoviário e ferroviário -, um dos 
entraves logísticos que impedem o 
desenvolvimento econômico e social 
do país. 

O pacote de concessões – ou 
pactuação, como também pode ser 
chamado a união dos setores públi-
co e privado visando o bem comum 
-, anunciado esta semana pela presi-
dente Dilma Rousseff, obteve exce-
lente repercussão junto a diversos 
segmentos da sociedade, com as ex-
ceções de praxe.

Com restrições orçamentárias e 
de olho nos efeitos da crise econômi-
ca europeia em solo latino-america-
no, Dilma não se fez de rogada e con-
vocou o empresariado a participar 
da restauração de trechos da malha 
rodoviária e ferroviária considera-
dos fundamentais para o escoamento 
da produção.

Não faltou, claro, quem a acusas-
se de dar início a um ciclo de priva-
tizações, mais ou menos nos moldes 
do que fez o ex-presidente tucano 
Fernando Henrique Cardoso. Mas é 
diferente. Dilma manteve o controle 
estatal sobre rodovias e ferrovias e 
descartou qualquer possibilidade de 
monopólio.

O que Dilma almeja é o cresci-
mento econômico do país e, para 
isso, não há porque negar a impor-

tância e rejeitar a participação do se-
tor privado na construção de um país 
que venha a ser realmente de todos. 
A turma do “quanto pior melhor” é 
que sentiu-se frustrada com a ousa-
dia da presidente.

Analisando o pacote com isenção, 
não há como discordar da medida. A 
produção agrícola e industrial brasi-
leira é uma das mais caras do mundo 
exatamente porque os seus preços 
refletem os custos das frotas, que se 
deterioram com mais rapidez devido 
às péssimas condições de tráfego. 

Esburacados e mal sinalizados 
estão os nove trechos que cortam 
sete estados e o Distrito Federal, con-
siderados essenciais para o trans-
porte de cargas, ou seja, para movi-
mentar a economia brasileira, que 
foram entregues pela presidente aos 
cuidados do setor privado.  

Dilma, no entanto, não apostou 
todas as fichas na iniciativa privada. 
O seu governo participará desse es-
forço através de uma nova estatal - a 
Empresa de Planejamento e Logísti-
ca, que será responsável pela malha 
de transportes do país, com o objeti-
vo de melhorar as condições de cir-
culação nas rodovias.

As empresas têm como missão 
duplicar e manter 7,5 mil quilôme-
tros de estradas, sob a cobertura 
do BNDES, que poderá financiar até 
80% do investimento. No total, serão 
investidos R$ 133 bilhões, inclusive 
para a construção de 10 mil quilôme-
tros de estradas de ferro. 

Como eu ia dizendo ontem: na dúvida 
se uma blítize é falsa ou verdadeira, pare 
de qualquer maneira. Pois, se for falsa, 
e você insistir em passar, vai levar uma 
rajada de balas e vão depenar seu cadáver; 
se for verdadeira, você vai levar uma rajada 
de balas, vão lhe dar um tiro de misericór-
dia no ouvido – para aprender a ouvir or-
dem de parada –, vão depenar seu cadáver, 
vão plantar um pacote de maconha, ou de 
coca, ou de craque – com o cachimbinho 
e tudo –, na mala de seu carro. Você vai 
ganhar o epíteto de viciado, ou mesmo de 
traficante, depois de morto.

Em pós ser metralhado pela polícia, 
sua honra ainda vai ser detonada e sua 
casa vista como uma boca de fumo. É pos-
sível que seja feita uma busca e apreensão 
na casa de sua viúva, ou na suíte do hotel, 
e acharem mais bagulhos – inclusive dois 
ou três paus de fogo que levam, no jargão 
policial, o nome de “velas”, pois são encon-
trados quase sempre ao lado do inofensivo 
defunto. 

E se você sobreviver ao fogo da blítize?
Vai ser processado por tráfico de 

drogas, posse e porte ilegal de armas, 
ultrapassagem de barreira policial, reação 
e desacato etc – principalmente etc.

Cuidado quando for trocar euros ou 
dólares por reais: podem estar lhe passan-
do dinheiro falso e você ser preso com as 
cédulas no bolso pela próxima batida. 

Faça um seguro seqüestro antes de 
sair de seu país, mais um de vida, mais 
outro de saúde. O valor do resgate pode 
lhe deixar quebrado e, se você for morto 
mesmo tendo pago a extorsão, sua família 
vai ficar falida. 

Um chipe vai bem, alojado em local 

discreto de sua anatomia. Esse equipamen-
to mostra onde é o cativeiro que você está 
preso à disposição dos criminosos.

Quando sair a passeio, vista logo a 
camisinha (condom) – pois você pode ser 
atacado por piranhas ou travecos, e a higie-
ne e saúde dessa gente não são confiáveis.

Você tem roupa blindada? Nas grandes 
cidades norte-americanas, principalmente 
em Nova Iorque, há lojas desse produto. Na 
Colômbia há alfaiatarias que fazem ternos 
blindados sob medida. É de bom alvitre 
você sair à rua trajando um colete e um 
blêiser blindados. Lembre-se: as pistolas 
ponto 40, de alto poder perfurante, estão 
muito em voga. Vista uma roupa adequada.

Um carro blindado vai bem também. 
No Brasil há locadoras que alugam veículos 
assim equipados, com ou sem motorista, 
com ou sem escolta, com ou sem intérpre-
tes.

Mesmo em carro blindado, mesmo 
com roupa blindada, mesmo com cueca 
blindada, você deve sair em comboio – isto 
é, em grandes grupos escoltados pela polí-
cia ou por milícias privadas, daquelas que 
se vê em bancos com espingardas 12 nas 
mãos.  É assim que se faz no Triângulo da 
Maconha. Mas até os carros fortes, muito 
fortes, com guardas dentro, são assaltados 
no Brasil. Tudo se rouba no Brasil, até as 
armas das delegacias e os arsenais dos 
quartéis.

Se você ou sua mulher for uma loura 
cinematográfica, mande fazer um cinto de 
castidade (daqueles da Idade Média), ino-
xidável, blindado na frente e atrás, e deixe 
a chave no seu país. Não é uma garantia 
absoluta, mas ajuda nas tentativas de estu-
pro. Aí, assista à Copa pela TV. u

Pode-se duvidar das bênçãos de Deus 
ao nos presentear o Brasil como berço? 
Temos reservas minerais e  florestais 
extensas; o aquífero Guarany, o maior do 
mundo; rios que nos tornam autossuficien-
tes em abastecimento humano e produção 
de energia; praias e extenso litoral. Tudo 
isso e mais a ausência de calamidades: 
terremotos, vulcões, e outras tantas que 
castigam outros países.

Quanto ao homem que aqui se fixou 
e se miscigenou com outros de origens di-
ferentes, a democracia racial que resultou 
desse processo é garantia de que somos 
uma grande nação. Uma preocupação 
insistente é se estamos agindo certo para 
legar à posteridade uma qualidade de vida 
melhor do que a nossa.

Há algumas constatações sociais que 
merecem sérias reflexões. Uma delas é a 
ocupação do solo nas áreas urbanas perifé-
ricas, onde se levantam moradias insegu-
ras e erradamente localizadas, propiciando 
desmoronamentos, mortes por  inunda-
ções e quedas de morros provocadas por 
chuvas. Em geral, tais casas são construí-
das em encostas, mangues ou lixões, 

Dados revelam que, nestas duas 

últimas décadas, essa ocupação irregular 
do solo urbano aumentou a população das 
cidades em cerca de 50 milhões, mais do 
que a da Argentina, a do Paraguai e a do 
Uruguai juntas. São pessoas pobres que 
deixam o campo e as pequenas cidades, 
migrando para as metrópoles.

Então, por mais investimentos do 
governo em termos de melhoria de infra-
estrutura nessas ocupações irregulares,  
dificilmente teremos a solução definitiva 
do problema. Faltarão sempre recursos 
para a saúde, a educação, a moradia dig-
na, e, sobretudo, faltará o emprego capaz 
de dar mobilidade social a essa massa de 
brasileiros, deslocados de suas bases e 
sem meios para superar suas dificulda-
des, sobrevivendo condignamente.

Certo que Deus nos deu uma terra 
abençoada e prenhe de belezas e recur-
sos mil. Entregou, porém, ao homem a 
superior tarefa de fazer a sua parte, qual 
seja, a de utilizar as suas forças para 
construir para si, e todos, vida digna, à 
altura da superior condição humana. Se 
a tanto não chegamos, a culpa não é de 
Deus! Está faltando a nossa parte, Ainda 
há tempo?  

Editorial
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No país de Pelé (II)

Na hora certa

Recursos mil! E nós?
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egassociados2011@ig.com.br
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Uma delas é a ocupação do solo nas áreas urbanas periféricas.”
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Sabe-se que é quase impos-
sível a fiscalização eleitoral 
se estender pelos 223 mu-
nicípios neste período elei-
toral, mas cabia bem uma 
espécie “patrulha ambulan-
te” para coibir os abusos 
e punir os infratores. Em 
inúmeros municípios a le-
gislação eleitoral vem sendo 
desrespeitada. 
Há quem garanta que os 
maiores abusos são cometi-
dos por prefeitos que tentam 
a reeleição; enquanto isso, 
nos grotões, a troca de votos 
por cestas básicas, promes-
sa de antenas parabólicas, 
remédios  e quitação de con-
ta de luz corre por conta de 
candidatos a vereador.

O Banco do Nordeste(BNB), 
depois da quebra de braço 
dos partidos por indica-
ção, já tem novo presi-
dente. Foi nomeado para 
presidência  Ary Joel de 
Abreu Lanzarin, que tam-
bém é  conselheiro do Se-
brae e vice-presidente da 
Associação Brasileira de 
Instituições Financeiras 
de Desenvolvimento.

O  r e c a d o  é  d o  p a d r e  J a -
n i l s o n  R o l i m ,  p á r o c o  d a 
i g r e j a  S ã o  J o ã o  B o s c o  d e 
C a j a z e i r a s ,  S e r t ã o  d a  P a -
r a í b a ,  p a r a  a s  p r ó x i m a s 
e l e i ç õ e s :
-   S e  v o c ê  é  l a d r ã o  v o t e  n o 
l a d r ã o ,  m a s  s e  é  h o n e s t o , 
v o t e  n o  h o n e s t o .

O CRM-PB está gravando, 
em DVDs,  entrevistas para 
documentários com médi-
cos indicados pela Comis-
são do Museu de Imagem e 
do Som e referendados pela 
diretoria. O serviço de áu-
dio, vídeo e fotos comporá 
a memória do órgão.

A Secretaria de Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, 
já publicou extratos de contratos firmados para a elaboração de projetos de 
engenharia e estudos ambientais de obras e serviços de infraestrutura do 
sistema de destinação final de resíduos sólidos urbanos da unidade de ges-
tão regional de Patos e Cajazeiras. 

Todos os candidatos a prefei-
to pelo PT já receberam, da 
direção nacional, manual de 
instrução sobre o programa 
eleitoral gratuito.
Trata-se de precaução para 
evitar deslizes que abram 
brecha para a chamada guerra 
jurídica.

CAÇA VOTOS

NOME DO BNB

TENDÊNCIASMEMÓRIA

RESÍDUOS

PRECAUÇÃO

A  E s co l a  J u d i c i a l  d o  T RT 
d a  P a r a í b a  e s t á  p ro m o ve n -
d o  h o j e ,   p a r a   m a g i s t r a -
d o s  t r a b a l h i s t a s ,  o  c u r s o 
“ P r át i c a s  Pe n a i s  d o  J u i z 
d o  Tr a b a l h o” ,   m i n i s t r a d o 
p e l o  p ro c u r a d o r  c h e fe  d o 
M i n i s té r i o  P ú b l i co  Fe d e -
r a l ,  V i c to r  C a r v a l h o  Ve g g i 
e  p e l a  d e l e g a d a  d a  Po l í c i a 
Fe d e r a l ,  Lo re n a  L i m a  N a s-
c i m e n to.
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Dalmo Dallari
Jurista

Respeito 
um absurdo julgar o Mensalão no Supremo Tribunal Federal 
(STF)”, comentou o jurista Dalmo Dallari. Para ele, o 
julgamento que vem sendo acompanhado por todos os 
brasileiros esta semana deveria ter sido encaminhado para 
outras instâncias, deixando o Supremo livre para tratar 
de outras questões. Por telefone, a reportagem do jornal 
A União, Dalmo elogiou a Constituição Federal do Brasil 
dizendo ser uma das mais avançadas do mundo e  que 
ressalta em suas leis o respeito aos direitos humanos. 
Essas e outras questões serão debatidas hoje pelo 
professor emérito da Universidade de São Paulo, membro 
da Comissão Internacional de Juristas e professor visitante 
da Universidade de Paris. Dalmo fará uma palestra, às 19h, 
no auditório Edgardo Soares, na Procuradoria Geral de 
Justiça, no Centro da Capital. Os interessados em participar 
do evento organizado pela Fundação Escola Superior do 
Ministério Público (Fesmip) devem levar um quilo de alimento 
não perecível para doar à Associação de Apoio ao Trabalho 
Cultural, Histórico e Ambiental (Apôitcha), em Lucena.

Na palestra o senhor vai falar a 
respeito dos direitos humanos na Cons-
tituição Federal? 

- Vou focar que tem ocorrido um avanço 
muito grande na concepção e aplicação dos 
direitos humanos e acentuar que a Consti-
tuição brasileira está numa das posições 
mais avançadas do mundo. Também vou 
recuperar um pouco da história porque é 
muito importante voltar, principalmente, 
ao século XVIII quando foi publicada a pri-
meira Declaração de Direitos Humanos, a 
declaração francesa de 1789. Mas a decla-
ração francesa na própria denominação já 
continha discriminação porque se chamava 
Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão, tendo provocado muita reação pela 
discriminação às mulheres. 

Depois outros avanços só vão acontecer 
depois da segunda guerra mundial quando 
a Organização das Nações Unidas (ONU) 
aprova a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, em 1946, tendo um aspecto fun-
damental. É uma declaração universal não é 
de um povo, ou de uma região do mundo. A 
intenção é que seja para toda a humanidade. 
Não é dos direitos do homem é dos direitos 
humanos. 

Essa declaração que a Constituição 
brasileira acolheu. Hoje temos uma das 
constituições mais avançadas do mundo, ela 
é claramente comprometida com a garantia 
e efetivação dos direitos humanos. 

Mesmo com uma Constituição tão 
avançada porque ainda presenciamos tan-
tas práticas de desrespeito aos direitos 
humanos? 

- Porque nós temos vícios tradicionais 
que não podemos eliminar do dia para a 
noite. Mas o dado fundamental é que estamos 
avançando. Eu rejeito uma visão pessimista 
que diz não adiantar nada termos uma Cons-
tituição, é claro que adianta. Se nós verificar-
mos como era o Brasil, há de 30 anos atrás 
muita coisa mudou. 

Basta observar a questão dos direitos 
indígenas, ou o acesso dos jovens de camadas 
pobres à universidade. Perceberemos que 
ocorreram avanços extremamente impor-
tantes e pra isso a Constituição tem sido um 
instrumento extremamente valioso. 

Então, temos um grande desafio e um es-
paço grande a percorrer, e é muito importan-
te saber que nós temos base constitucional, 
base jurídica e instrumentos jurídicos para 
fazer valer o que está na Constituição. Não 
podemos ficar só à distância dizendo que há 
muitos deslizes, muita injustiça. Isso há efe-
tivamente, mas é preciso trabalhar para que 
não existam mais. E, a norma é o principal 
instrumento para esse trabalho, para que se 
trabalhe efetivamente e objetivamente no 
sentido de que todos os brasileiros tenham 
verdadeiramente os diretos humanos fun-
damentais. 

O senhor acha que as leis existentes 
nos Códigos Penal e do Processo Civil es-
tão ultrapassadas e precisavam realmente 
de reformas? 

- Sim, acho que a atualização da legisla-
ção é absolutamente necessária, mas acho 
que é preciso avançar ainda mais e discutir 
inclusive a organização do judiciário a partir 
do próprio Supremo Tribunal Federal (STF). 
É preciso que os novos códigos tragam ins-
trumentos capazes de conduzir a bons resul-
tados e também constem os aspectos sociais. 

Quais os problemas do Poder Judi-
ciário? 

- É preciso que se faça uma atualização 
tendo em vista exatamente o objetivo. Fa-

zer com que na prática todos os brasileiros 
tenham acesso aos direitos fundamentais e 
tenham a garantia desses direitos. Então, é 
preciso aperfeiçoar os instrumentos políti-
cos e jurídicos, para que isso se torne uma 
realidade no Brasil. 

A reforma no judiciário precisa co-
meçar no STF? 

- Exatamente. Nós temos que aperfeiçoar 
o judiciário que tradicionalmente é afirmado 
como um poder igual aos outros, mas na 
prática nunca foi. Sempre foi um poder de-
pendente, a começar do aspecto financeiro. 

Também é necessário reduzir as compe-
tências do STF. Ele julga pequenos casos que 
deveriam ser julgados localmente e acabam 
chegando até o Supremo. O próprio caso do 
Mensalão, que está sendo julgado agora, é 
um absurdo. São acusações de práticas de 
corrupção que deveriam ser julgadas em pri-
meira instância. Não existe nenhuma razão 
para ir ao Supremo, isso prejudica o STF na 
sua tarefa fundamental que é o controle da 
constitucionalidade. 

Qual a alternativa para tentar reduzir 
as competências do STF? 

- Publiquei um livro chamado “O poder 
dos juízes” onde abordo essas questões e faço 
inclusive uma sugestão para o processo de 
escolha dos ministros do STF, sem levar em 
conta as características pessoais deste ou da-
quele ministro sendo em caráter mais amplo.   

A primeira coisa a fazer é reduzir as com-
petências do Supremo. Ele julga pequenos 
casos que deveriam ir para outras instâncias, 
ou tribunais.   

Em segundo lugar mudar o processo de 
escolha. A minha proposta é que se faça uma 
votação nacional em que participem juízes, 
advogados e promotores sugerindo nomes 
cada vez que surgir uma vaga no STF. E, entre 
os nomes mais sugeridos, quem sabe os três 
nomes que recebessem maior sugestão no 
país, o presidente faria sua escolha. Escolhen-
do alguém previamente reconhecido como 
autoridade jurídica e ética, com legitimidade 
porque seria o resultado de uma votação em 
âmbito nacional. 

A demanda hoje é maior que o número 
de servidores no judiciário? 

- Sim, a legislação e a organização admi-
nistrativa não estão condizentes com as ne-
cessidades atuais. Sendo preciso identificar 
essas necessidades e trabalhar para que elas 
sejam atendidas. 

Hoje temos gente que estava comple-
tamente à margem na sociedade e agora 
está lutando por seus direitos. Grande parte 
dessas reivindicações chega ao judiciário que 
não estava preparado para este aumento tão 
expressivo da demanda. Isso sobrecarregou o 
judiciário, sendo uma das razões da demora 
no andamento dos processos. 

“Hoje temos 
uma das 
constituições 
mais 
avançadas 
do mundo”

“É
aos direitos humanos
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Emprego, música e comenda

Os dados do CAGED apontam que 
somente no mês de julho foram gerados 
na Paraíba 797 empregos celetistas, 
correspondendo à expansão de 0,23% em 
relação ao estoque de assalariados com carteira 
assinada no mês de junho.

O município de João Pessoa apresentou 
uma queda de 0,16 por cento na geração de 
emprego no mês de julho na Paraíba ficando 
em 14º lugar entre os primeiros 14 municípios 
com mais de 30 mil habitantes. É o que consta 
do levantamento divulgado ontem pelo 
Cadastro Geral de Empregos (CAGED) do 
Ministério do Trabalho.

Campina Grande desponta como aquele 
que mais gerou emprego formal entre os 
municípios com mais de 30 mil habitantes no 
período de julho com um saldo de 394 postos, 
foram contratados 1.808, enquanto que foram 

desligados 1.414.
Cabedelo vem em segundo lugar com um 

saldo de 128 novos empregados; Santa Rita 
aparece em terceiro com 113 admitidos. Já a 
Capital do Estado, João Pessoa aparece com 
saldo negativo no número de empregos, pois 
foram admitidos 5.439 e demitidos 5.686, 
representando uma diferença negativa de 247 
empregos a menos.

Ainda na série com ajustes, nos últimos 
12 meses, verificou-se crescimento de 6,52% 
no nível de emprego ou + 21.651 postos de 
trabalho.

A Indústria de Transformação foi o setor 
de atividades econômicas que mais gerou 
emprego no mês passado no Estado com mais 
435 postos. Em seguida está o setor de serviços 
com 341 vagas. A agropecuária vem em terceiro 
lugar com mais 140 postos.

PB tem geração de emprego positiva

O Programa do Leite na Paraíba será 
retomado na próxima semana, após passar por 
um plano de reestruturação. Cerca de 2.500 
produtores foram credenciados, a partir do 
novo recadastramento. O anúncio foi feito pelo 
presidente da Fundação de Ação Comunitária 
(FAC), Ramalho Leite, durante reunião de trabalho, 
no auditório do Sebrae, em Campina Grande, com 
as presenças do secretário do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca (Sedap), Marenilson 
Batista, diretores da Empresa  Estadual de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e 
proprietários de laticínios. 

Ramalho Leite acrescentou que o valor do 
litro do leite será R$ 0,97, já incluindo o aporte 
de R$ 0,16 do Governo do Estado. “Até a próxima 
semana, o leite que estiver disponível pelos 

produtores de laticínios a fundação começa a 
fazer a distribuição. No início, alguns postos vão 
ficar desabastecidos, mas depois todos serão 
atendidos”, explicou. 

O presidente da FAC esclareceu que a 
retomada do programa nos 223 municípios 
paraibanos está ocorrendo porque foi 
assinado um termo de compromisso pelo 
governador Ricardo Coutinho no Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS).

Por sua vez, o secretário Marenilson Batista 
comentou que, além de apoiar os produtores 
com o reajuste do preço do litro do leite 
adquirido para programa, o Governo do Estado 
está distribuindo 19 mil toneladas de ração 
animal aos pequenos produtores das áreas 
atingidas pela seca. 

Programa do leite será retomado 

Paraíba tem geração de emprego positiva, em julho, e o 
“Cantiga de Ninar” indica Jessier Quirino para receber comen-
da. Programa do leite será retomado na próxima semana e 
domingo será dia de Rock na Estação Cabo Branco.

A banda paraibana Na Cabeça do Tempo vai agitar o Projeto Estação Fim de Tarde da Estação Cabo Branco 
– Ciência, Cultura e Artes, neste domingo (19). O grupo apresenta o melhor do rock nacional e internacional a 
partir das 19h, no anfiteatro e com entrada aberta ao público.

O baterista da banda, Joh Gama, disse que o repertório do show é bem variado, com covers de bandas 
consagradas como The Doors e Oasis. “Nosso som passa por todos os grandes nomes do rock, de Beatles à 
Secos e Molhados. Mas também vamos apresentar algumas músicas autorais, mostrando a personalidade 
contida no nosso som”, contou. 

A banda é composta por Delosmar Sidney no baixo, Joh Gama na bateria, Matheus Pimenta e Fábio 
Cardoso nas guitarras e Juljan Lima Palmeira no vocal.

Na Cabeça do Tempo – A banda surgiu da amizade entre o guitarrista Fábio Cardoso e o vocalista Juljan 
Lima Palmeira, em meados de 1993 e com outro nome. Durante os anos noventa até os dias atuais a banda 
passou por várias formações e diferentes nomes, mas sem perder o essencial: o clima de amigos que curtem 
tirar um som juntos. 

Em janeiro deste ano a banda gravou um CD demo com seis músicas, sendo quatro autorais e duas 
versões. Entre elas, destaca-se a música “Sopro de Primavera”, que mescla trechos das músicas “Breathe”, do 
Pink Floyd, “Primavera nos Dentes”, do grupo Secos e Molhados e a poesia “Monólogo de Uma Sombra”, de 
Augusto dos Anjos. O CD encontra-se em fase de finalização e será lançado ainda este ano.

FOTOS: Arquivo

A Sociedade Amigos da Rainha do Vale do 
Paraíba - Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, 
indicou Jessier Quirino para receber a Ordem do 
Mérito Cultural do Ministério da Cultura, edição 
2012. A escolha do nome foi feita por internautas 
que participaram com sugestões através do 
correio eletrônico. 

A Ordem do Mérito Cultural (OMC) é 
uma ordem honorífica dada a personalidades 
brasileiras e estrangeiras como forma de 
reconhecer suas contribuições à cultura do 
Brasil. A entrega das insígnias será no dia 5 de 
novembro, quando se comemora o Dia Nacional da 
Cultura.

 O poeta Jessier Quirino tem chamado a 
atenção do público e da crítica, principalmente 
pela presença de palco, por uma memória 
extraordinária e pela diversidade das histórias, 

que vão desde a poesia matuta, impregnada de 
humor, neologismos, sarcasmo, amor e ódio, até 
causos, côcos, cantorias, músicas, piadas e textos 
de nordestinidade apurada.

 Dono de um estilo próprio “domador de 
palavras” - até discutido em sala de aula - de uma 
verve apurada e de um extremo preciosismo no 
manejo da métrica e da rima, o poeta, ao contrário 
dos repentistas que se apresentam em duplas, 
mostra-se sozinho e sabe como prender a atenção 
do público. 

 Jessier Quirino é um seguidor de Zé da Luz, 
poeta “matuto” de Itabaiana, e tem seu estilo 
consagrado em diversos livros e CDs já publicados. 
A presença viva do carisma de Jessier Quirino atrai 
multidões aos teatros, no seu jeito de cozer a arte 
popular, misturando crítica social com a mais pura 
poesia dos falares do povão.

Jessier indicado para Ordem do Mérito Cultural

Rock na Estação Cabo Branco
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Arthur Pessoa escreve 
sobre o novo álbum da 
banda Sonic Junior
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A escritora paraibana Marilia Arnaud lança hoje, na 
Capital, Suíte de Silêncios, seu primeiro romance

Usuários da Funad 
apresentam peça no 
Teatro do Sesi

Música e dança no 
Caminhos do Frio 
em Areia
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ARTES CÊNICAS EVENTO

A escritora paraibana Ma-
rilia Arnaud lança hoje 
Suíte de Silêncios (Edi-
tora Rocco, RJ) em co-
quetel a partir das 20h, 
no Solar do Conselheiro, 
localizado no Centro de 
João Pessoa. Na ocasião, 

além de performance da atriz Suzy Lo-
pes - que encarnará a protagonista do 
livro, Duína – o poeta e jornalista Astier 
Basílio fará a apresentação da obra, que 
marca a estreia da autora no romance. A 
propósito, ela confessou em entrevista 
para o jornal A União que está satisfei-
ta com a nova experiência e pretende 
prosseguir, também, nessa linha, pois já 
está escrevendo outro título no gênero, 
o seu próximo projeto.

À venda em alguns sites de livrarias, 
Suíte de Silêncios é o relato de uma mu-
lher – a protagonista da trama, Duína 
– que precisa lidar, pela segunda vez, 
com o sentimento de abandono, o qual 
deixa marcas que jamais cicatrizam, 
porque, além dos sentimentos de perda 
e ausência da pessoa amada, daí advin-
do sensação da saudade, aquele que foi 
deixado para trás é tomado por dúvidas, 
angústia e agonia. A primeira experiên-
cia traumática se deu quando ela, o pai 
e o irmão foram deixados pela mãe. A 
outra ocorreu com o desaparecimento 
do seu amado João Antônio.

Sitiada por perguntas que não ces-
sam – a exemplo de indagações sobre 
onde se está, ou se ainda vive, ou ainda 
a razão de ter ido embora e o que se 
teria feito para ser deixada para trás – a 
cabeça enlouquece e a paz de espírito 
passa a ser apenas um sonho jamais 
realizável. É para fugir desse verdadeiro 
cerco que a atormentada - porém doce - 
Duína procura o aconchego do silêncio, 
ao ser abandonada pela segunda vez em 
sua vida.

E é justamente no momento em que 
as vozes da infância e da vida adulta de 
Duína se entrelaçam e se confundem, 
resultando em uma narrativa vigorosa, 
que Marilia Arnaud mostra a originali-
dade e a força da sua escrita. O romance 
se alterna entre dois tempos: a busca 
da protagonista por João Antônio e as 
lembranças do desaparecimento da 
mãe. Nesse enredo, tanto a Duína crian-
ça como a adulta são a mesma pessoa, 
mas a segunda jamais se recuperou dos 
traumas sofridos pela primeira. Com 
isso, a autora traça um retrato do frágil 
estado emocional da personagem, que se 
fecha para o mundo depois que o amado 
simplesmente se ausenta. Uma ausência 
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

que, inclusive, reforça o sentimento de 
perda permanente sofrido com o sumiço 
da mãe.

A busca pelo seu amado João Antô-
nio, aliado às especulações em torno de 
seu destino, conduzem Duína a um esta-
do de semienlouquecimento. A mente já 
frágil e o choque do abandono a levam às 
reminiscências de quando passou pelas 
mesmas dor e sentimento quando, ainda 
criança, seu pai e irmão foram deixados 
pela mãe. Com o desaparecimento da 
esposa, o pai - um músico - jamais foi o 
mesmo, tendo reservado para os filhos 
Duína e Pedro, seu irmão, o silêncio, dei-
xando-os permanentemente em dúvida 
sobre o destino da mulher. A partir dessa 
traumática experiência, ela criou, por 
exemplo, o hábito de seguir estranhos na 
rua para ver aonde iam, procurando ne-

les alguma conexão com a mãe perdida.
O mesmo sentimento de perda veio 

a se repetir mais tarde, na vida de Duína, 
quando o amado João Antônio desapare-
ceu.  Ela o procura na cidade onde ambos 
se conheceram e se lembra do momento 
em que se apaixonaram. Imersa em eter-
no silêncio, voltada para si mesma, ela 
especula na cama de quem seu amado 
estaria. A infidelidade também era o 
motivo da saída de sua mãe de casa, pois 
a protagonista se lembra do detestável 
homem – sem saber a identidade - de 
sapatos brancos que as encontrava em 
todos os lugares, a exemplo da padaria 
e do cinema.

“Não contaria essa história se sou-
besse o que fazer com minhas lembran-
ças, se fosse capaz de me livrar delas. 
Mas, de verdade, não é isso que desejo”, 

Memorial da angústia

confessou, referindo-se ao livro Suíte de 
Silêncios – obra que é um relato sobre 
o passado e lembranças – a escritora 
Marilia Arnaud, que com essa obra 
também marca sua estreia na Rocco. 
“É bacana, pois é uma grande editora e 
permitirá uma boa distribuição e divul-
gação, o que é bom, por ser uma coisa 
que nunca tive, pois a 7letras, a última 
pela qual publiquei, é uma pequena 
editora. Agora, acredito que vai haver 
repercussão lá fora, atraindo leitores, 
pois o que o escritor precisa é de leitor”, 
disse a autora. 

Embora já tenha participado de 
diversas coletâneas de contos – a exem-
plo de Mais de 30 Mulheres Que Estão 
Fazendo a Nova Literatura Brasileira – 
Marilia Arnaud admitiu que sua estreia 
no romance levada por uma questão de 
mercado. “Lá fora é difícil publicar obra 
de contos, por não ser considerado um 
gênero comercial. A sugestão que me 
fizeram foi a de escrever um romance. 
Então, encarei como desafio”, garantiu 
a autora, que confessou estar satisfeita 
com o resultado obtido. Tanto é que já 
está debruçada sobre o segundo roman-
ce, cujos detalhes não antecipou sob a 
justificativa de ainda estar trabalhando 
na fase inicial do projeto. Mas acredita 
que conciliará com o outro gênero lite-
rário, por entender que não vai deixar 
de ser contista.

Sobre a autora
Além de escritora, Marilia Arnaud 

– que é formada em Direito - é analista 
judiciária. Ela é autora de A Menina de 
Cipango (Prêmio José Vieira de Melo – 
Estado da Paraíba, em 1994), Os Campos 
Noturnos do Coração (Prêmio Novos Au-
tores Paraibanos, em 1996) e O Livro dos 
Afetos (7letras), além de ter participado 
das coletâneas + 30 Mulheres Que Estão 
Fazendo a Nova Literatura Brasileira 
(Record); Quartas Histórias (Garamond); 
Contos Cruéis e Capitu Mandou Flores, 
ambos pela Geração.

Marilia Arnaud conta a história de uma mulher que foi abandonada duas vezes

As vozes da infância 
e da vida adulta de 
Duína se entrelaçam 
e se confundem, 
resultando em uma 
narrativa vigorosa, 
que mostra a força 
da trama
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Vivências

Hoje é o Dia do Patrimônio Cultural! O dia em que 
se comemora o conjunto de realizações culturais pro-
duzidas ao longo da nossa história; quando se celebra 
o casario edificado de pedra, cal, madeira, metal e 
vidro; o dia de se prestar reverência às nossas danças, 
nossas comidas, nossas músicas tão características da 
civilização brasileira. Na verdade, tudo isto somos nós 
mesmos, a nossa essência, nossa chama, nossa alma, 
nosso DNA.

Toda essa singularidade é a base conceitual desse 
assunto chamado Patrimônio Cultural. Tratarei aqui, 
especificamente da matéria edificada nas áreas co-
mumente chamadas de Centro Histórico. Muito se fala 
que nada se pode construir nas áreas tombadas. Um 
grande equívoco! As áreas históricas, em sua maioria, 
possuem limitações de mobilidade devido às suas 
ruas estreitas e muitas vezes tortuosas; seu casario foi 
construído, em boa parte dos casos, em lotes estreitos 
e longos, com quintais nos fundos; essas caracterís-
ticas levam inevitavelmente a uma ocupação mais 
horizontal e menos adensada. Essas peculiaridades 
precisam ser respeitadas. Podemos edificar, porém 
em menor proporção.

Para um fácil entendimento, o Patrimônio Histó-
rico edificado é dividido em imóveis de conservação e 
os de renovação. Aqueles exemplares que se mantêm 
íntegros e representam a história da civilização são 
de conservação total. Os prédios já alterados, mas que 
ainda trazem características que merecem ser preser-
vadas são classificados por conservação parcial. Esses 
imóveis não podem ser demolidos, mas têm condições 
de receber projetos de reforma. Os bens que já per-
deram boa parte dos seus elementos originais podem 
até ser demolidos. Dentre eles estão os de renovação 
controlada, que funcionam como elementos de transi-
ção para os setores mais novos da cidade. Por fim, há 
os prédios classificados por renovação total, locali-
zados em zonas degradadas, mas próximos às áreas 
tombadas. 

Cada lote do Centro Histórico tombado pelo 
Iphaep tem o seu grau de classificação, levando 
consigo as possibilidades de preservação e de altera-
ção. Qualquer proprietário que desejar saber o que 
é possível edificar em seu imóvel pode procurar o 
Instituto, que explica a legislação e orienta tecnica-

mente os profissionais de arquitetura, em busca de 
uma solução harmoniosa com o entorno. É impor-
tante que a sociedade entenda que as áreas tomba-
das como Patrimônio Histórico merecem um olhar 
diferenciado. Não podem receber um volume cons-
trutivo como os bairros mais novos. Precisam man-
ter a horizontalidade das zonas de conservação, pois 
sua estrutura urbana rapidamente entra em colapso, 
gerando congestionamentos, paralisando muitas ve-
zes suas atividades. Entretanto, existem porções de 
renovação com plenas condições de receber edifícios 
com até seis pavimentos, notadamente nas zonas 
de expansão do Centro Antigo. Cada lote é tratado 
como um caso específico. A conceituação legal não 
é massificada, como nos bairros mais jovens. Essas 
características precisam ser compreendidas por 
todos aqueles que produzem o espaço e por aqueles 
que detêm propriedade neste pedaço diferenciado 
da cidade.

Infelizmente, contamos em nosso Centro Histó-
rico com inúmeros imóveis abandonados por seus 
donos. Muitos deles fazem parte de inventários de 
herdeiros, que não se entendem ou que procuram não 
se entender para facilitar a queda e a ruína desses 
bens. Essa visão, estreita, impede que o espaço se 
renove recebendo novos usos, aquecendo a economia 
e revitalizando vários casarões situados em Tambiá, 
nas Trincheiras, no Centro, no Varadouro. A simples 
venda para novos investidores, sensíveis ao Patrimô-
nio Cultural – já existe esse tipo de gente entre nós, 
pasmem – muito ajudaria à preservação de exempla-
res ímpares de nossa cidade.

Aos órgãos de Patrimônio cabe conduzir uma 
nova política de preservação, que não abra mão 
daquilo que é mais valioso em nosso espaço urbano 
e que merece ser conservado. Mas também essas 
instituições podem examinar, com sensibilidade, as 
possibilidades de renovação que o Centro Histórico 
precisa, para assumir uma nova estatura na dinâ-
mica urbana. A cidade não deve ser pasteurizada, 
se vestindo com as mesmas roupas do Sanhauá ao 
Atlântico. Deve ter sua individualidade garantida 
pela legislação urbana municipal, hoje infelizmente 
com francas intenções de adensamento prioritá-
rio. 

Os recentes acontecimentos 
nos Estados Unidos, onde fanáticos 
alvejam pessoas de outras raças ou 
crenças religiosas, nos fazem pensar 
como até hoje existe a intolerância 
na humanidade. Tragédias não pa-
ram de acontecer, e a 
História já registrou 
fatos que envergo-
nharam a espécie hu-
mana. O massacre da 
Noite de São Barto-
lomeu, na França, em 
1572, matou de 70 
mil a 100 mil protes-
tantes (huguenotes) 
por ordem dos reis 
católicos. Hitler teve 
a responsabilidade 
do extermínio de 6 
milhões de judeus, 
durante a Segunda 
Guerra Mundial. Até 
pouco tempo atrás, protestantes e 
católicos se matavam na Irlanda. 
Muçulmanos e cristãos ainda se 
enfrentam no mundo. Pelo que se 
vê, a história da humanidade tem 
revelado vários exemplos de intole-
rância, principalmente as de cunho 
religioso.

O tema também já foi motivo 
de várias manifestações literá-
rias. Voltaire publicou em 1763, 
na França, o seu Tratado Sobre a 
Tolerância, desafiando governantes 
e religiosos, promovendo a liber-

dade de pensamento. 
E este é o sentimento 
que deveria prevalecer 
até hoje: o respeito à 
livre escolha do cidadão 
quanto às suas crenças 
e religiosidade. Não 
se entende por que 
nos dias atuais somos 
testemunhas de situa-
ções constrangedoras: 
preconceito entre 
evangélicos e católicos; 
preconceito contra os 
espíritas; preconceito 
contra os ateus. Tudo 
isto alimentado por 

seus dirigentes.
Mas, afinal:  Deus não é o mes-

mo em todas as religiões? Penso 
que Deus, utilizando de sua Justiça 
Divina, trata igualmente todos os 
seus filhos. Coloca em suas mãos 
todas as ferramentas, deixando a 
seu cargo a escolha: o caminho do 

bem ou o caminho do mal. Por que 
então tal ou qual religião se julga a 
preferida dele? Existe até o absur-
do de que um povo ainda se julgar 
o  escolhido de Deus. Repito que 
a intolerância está na cabeça dos 
líderes religiosos, porque as doutri-
nas pregam o amor entre os seme-
lhantes. Por acaso os ensinamentos 
cristãos contém coisa diferente 
do amor fraternal? Não pregam os  
evangelhos o amor ao próximo? 
O certo é que a intolerância ainda 
perdura nos dias atuais, mesmo 
que de maneira velada. Todos nós 
somos filhos do mesmo Pai, e todos 
aqueles que, religiosos ou não, pro-
curam chegar a Deus, escolhem a 
melhor maneira de fazê-lo. Mesmo 
os não religiosos procuram a Ele, 
sem necessitar daqueles que se 
julgam intermediários, pois todos 
têm a noção exata do que é certo e 
do que é errado. A oração mais efi-
ciente e digna aos olhos de Deus é a 
conduta de cada um, é a obediência 
às suas leis. Sigam, pois, cada um o 
seu caminho, procurando exercer a 
tolerância, pois ninguém é dono da 
verdade. Que estas palavras sejam 
motivo de reflexão. 

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

Eu e o busto
Todo o país que alarga seu olhar para os 

valores culturais sobrevive ao tempo, torna-se 
amado e respeitado pelos seus patrícios e seus 
filhos sentem-se orgulhosos. Pelo menos é o que 
se espera. Muitos países têm seu poeta, só para 
citar os poetas, que admira e venera.

Senão vejamos: Portugal, Camões e Fernan-
do Pessoa; Itália, Dante; Inglaterra, Shakespeare; 
Estados Unidos, Walt Whitman; Espanha, São 
João da Cruz, Garcia Lorca; Alemanha, Goethe; 
França, Mallarmé, Rimbaud e Paul Verlaine; Chi-
le, Neruda. Escolha que atendeu ao impulso do 
coração deste modesto leitor de poesia.

Trazendo ainda mais para meu terreiro, 
num olhar pelo mapa do país, Pernambuco tem 
Bandeira e João Cabral de Melo Neto como íco-
nes; Minas Gerais venera Carlos Drummond de 
Andrade; Bahia, Castro Alves; Maranhão sai com 
Gonçalves Dias e Ferreira Gullar. Mas na Paraíba 
temos o maior de todos, ainda carente do mere-
cido destaque. Está entre os nomes que dão sua 
contribuição para a safra de poetas de primeira 
linha. Augusto é grandioso, é eterno.

Ainda não demos conta da dimensão da 
poesia de Augusto, apesar do esforço de abne-
gados admiradores que, com dispêndio próprio, 
tentam meios para não deixar que a sua obra se 
afunde no esquecimento.

Os poderes públicos silenciam sobre Au-
gusto. Com exceção de um busto encoberto 
pelo lodo existente na Lagoa, com o tamarindo 
que lhe dava sombra definhando; resta-nos um 
pequeno museu na Casa da negra Guilhermina, 
no Engenho Pau d’Arco e, mais recentemente, 
o esforço hercúleo da Academia Paraibana de 
Letras em tentar reorganizar o memorial o poeta 
do EU.

Temos muito que fazer por este poeta, um 
nome que ressoa como címbalo. Sua poesia ecoa 
aos ouvidos do coração e constrói a possibilida-
de de mudança no estado de espírito de quem as 
ler. Augusto deixou eco espalhado nas terras fér-
teis onde foi germinado, cresceu e produz efeitos 
conforme a sensibilidade de cada leitor.

A presença deste poeta poderia render uma 
grande rota de turismo cultural e rural, com tri-
lhas que se estenderiam pelas regiões do Agres-
te e Brejo. Em seu redor, ou melhor, do engenho 
Pau d’Arco, de onde se estenderia para outros 
lugares.

Ao redor do mundo de Augusto dos Anjos, 
tem as paisagens de José Lins do Rêgo nas vár-
zeas do Paraíba; de José Américo e Pedro Amé-
rico, em Areia; Hermano José, em Serraria, ainda 
carente de projeto para melhor aproveitamento 
das paisagens inspiradoras destes homens que 
tem honrada as letras e as artes.

Sem contar com o roteiro religioso, já tra-
çado, que parte da estátua de Frei Damião, em 
Guarabira, até chegar ao santuário de Padre 
Ibiapina, em Santa Fé, em Arara, que poderia ser 
integrado facilmente.

Ainda é tempo de salvar alguma coisa. Algo 
urgente. A impotência generalizada comanda 
atitudes protagonizadas por agentes que deve-
riam se ocupar em levar essas pedras precio-
sas germinadas entre nós ao mais alto degrau. 
Talvez não demos conta do tesouro colocado em 
nossas mãos.

Autor de uma das maravilhas da poesia uni-
versal, Augusto merecia auréola e facho de luz a 
iluminar seu rosto durante as noites.

À sombra do tamarindo não mais existe so-
bre o solitário busto do poeta na Lagoa. Escon-
dido por detrás de uma guarita da polícia, que 
impede a visão de quem passa por perto, ainda 
tem o lodo cobrindo-lhe o rosto.

Dia desses vi pessoas, facilmente identifica-
das como turistas, observando a imagem triste 
do poeta. Os visitantes pousaram para a fotogra-
fia sem olhar ao que sucumbe.

Abaixei a cabeça, por uns instantes, enver-
gonhado. Tenho minha parcela de culpa.

José
NunesPatrimônio Histórico: é possível a revitalização

Intolerância

Todos nós somos 
filhos do mesmo 
Pai, e todos 
aqueles que,
religiosos ou não, 
procuram chegar a 
Deus, escolhem a 
melhor maneira de 
fazê-lo.

Artigo
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Marco Antônio Farias Coutinho - Professor da UFPB e Diretor Executivo do Iphaep

Geraldo R. R. Costa Escritor - g.costajf@hotmail.com
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Usuários da Funad apresentam espetáculo 
Saltimbancando no Teatro do Sesi, em JP

Em cartaz

Teatro
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O Vingador 
do Futuro

Cena do longa-metragem O Vingador do Futuro, de Len Wiseman

Roteiro

360 (360, GBR/AUS/FRA/BRA, 2012). Gênero: 
Drama. Duração: 115 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Fernando Meirelles, com Anthony 
Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz. Inspirado em 
La Ronde, clássica peça de Arthur Schnitzler, 
360 é uma reunião de histórias dinâmicas e 
modernas, passadas em diversas partes do 
mundo. Dirigido por Fernando Meirelles, filme 
começa em Veneza e passa por Paris, Londres, 
Rio de Janeiro, Bratislava, Denver e Phoenix. 
CinEspaço 3: 17h30, 19h40 e 21h50. Manaíra 
3: 14h, 16h30, 19h10 e 21h45.

UM DIVÃ PARA DOIS (Hope Springs, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia e Drama. Duração: 100 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: David Frankel, 
com Meryl Streep, Elisabeth Shue, Steve Carell, 
Tommy Lee Jones. O Dr. Bernie é um famoso 
terapeuta de casais que já resolveu muitos 
casos bem complicados. Quando Kay finalmente 
consegue arrastar seu teimoso marido Arnold 
para o divã do Dr Bernie nunca mais nada será 
como antes, pois dividir o mesmo divã com o 
marido será muito mais complicado do que 
dividir a mesma cama. Manaíra 4: 13h45, 16h, 
18h20n e 20h40,

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 
2012). Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 119 
min. Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Len Wiseman, com Colin Farrell, Kate Beckinsale, 
Jessica Biel. A companhia Rekall pode transfor-
mar seus sonhos em memórias reais. Para um 
operário chamado Douglas Quaid, apesar de 
ter uma bela esposa a quem ama, as palavras 
“viagem mental” soam como férias perfeitas de 
sua vida frustrante – memórias reais de uma vida 
como um super espião podem ser exatamente o 
que ele precisa. Mas quando o procedimento dá 
errado, Quaid se torna um homem procurado. 
CinEspaço 2: 14h, 16h30, 19h e 21h30. Mana-
íra 5: 13h30, 16h15, 19h20 e 22h. Manaíra 6: 
12h30, 15h15, 18h e 21h. Tambiá 6: 14h20, 
16h30, 18h40 e 20h50.

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 83 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Larry Charles, com Ben Kingsley, Megan 
Fox, Sacha Baron Cohen. A heróica história do 
General Aladeen (Sacha Baron Cohen), ditador de 

Quatro animais são ex-
pulsos de uma fazenda por 
ordem de um barão muito 
malvado. Longe de suas ter-
ras, descobrem que podem 
seguir o caminho daquilo que 
conforta o coração e, assim, 
superar todas as adversida-
des. Criam um circo e se doam 
à arte. Esse é o mote da peça 
de teatro Saltimbancando’ 
que é estrelada por usuários 
da Fundação Centro Integra-
do de Apoio à Pessoa Porta-
dora de Deficiência (Funad), 
através do Núcleo de Vivência 
e Artes (NVA).

Eles vão apresentar o 
espetáculo hoje, às 16h, no 
Teatro do Sesi, em João Pes-
soa. A peça vai contar com 
18 usuários que compõem a 
Oficina de Teatro da Funad. 
São pessoas com deficiência 
intelectual, física, auditiva e 
visual, além de convidados, 
que vão integrar o trabalho. A 
direção é de Luiza Barsi e He-
lena Madruga.

A peça é uma adaptação 
da antiga fábula Os músicos de 
Bremem, dos Irmãos Grimm. 
Nele, um jumento, um cachor-
ro, uma galinha e um gato são 
expulsos de suas terras e vão 
a busca de uma nova vida, em 
luta contra a tirania.

A história foi adaptada 
por Chico Buarque para um 
musical de 1977 que se cha-
mou Os Saltimbancos. Cada 
um desses animais, que de-
vido a maus-tratos, fugiram 
de seus patrões. Juntos, de-
cidem formar um grupo mu-
sical e rumam à cidade para 
começar a carreira artística. 
No caminho, encontram seus 
antigos donos e, temendo 
serem novamente escraviza-
dos, resolvem enfrentá-los. 
Os bichos vencem e chegam 
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A companhia Rekall pode 
transformar seus sonhos em memó-
rias reais. Douglas Quaid, apesar de 
ter uma bela esposa a quem ama, as 
palavras “viagem mental” soam como 
férias perfeitas de sua vida frustrante 
– memórias reais de uma vida como 
um super espião podem ser exata-
mente o que ele precisa. Mas quando 
o procedimento dá errado, Quaid se 
torna um homem procurado. 

um país localizado no Oriente Médio, que colocou 
em risco a própria vida para que a democracia 
jamais chegasse ao local que governa. Ele e um 
pastor de cabras resolvem viajar aos Estados 
Unidos, onde cruzam o país para conhecê-lo 
melhor. Tambiá 3: 18h10 e 20h10 (Somente 
sábado e domingo)

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 4: 15h. Ma-
naíra 8: 14h15, 16h40, 18h50 e 21h30. Tambiá 
1: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

OUTBACK: UMA GALERA ANIMAL (Outback, COR/
EUA, 2011). Gênero: Animação. Duração: 85 min. 
Classificação: Livre. Direção: Kyung Ho Lee. Johnny 
é um raro coala branco que está acostumado à 
sua vida de mordomias como atração turística 
no circo. Mas a rotina do bicho vira de cabeça 

pra baixo quando ele troca a tranqüilidade pela 
vida selvagem do deserto. Nessa empreitada, 
Johnny conta com a ajuda do macaco Higgens e 
um demônio da Tasmânia. Manaíra 7: 13h, 15h e 
17h. CinEspaço 3: 14h e 15h40.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The 
Dark Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: 
Suspense. 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 Cava-
leiro das Trevas, o terrorista 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 cri-
mes de Harvey Dent. CinEspaço 4: 14h30, 17h45 
e 21h. CinEspaço 4: 14h30, 17h45 e 21h. Manaíra 
1: 17h10 e 20h50. Manaíra 2: 14h30, 17h50 e 
21h20. Manaíra 7: 19h10 e 22h10. 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 governado 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.Tambiá 3: 
14h10, 16h10, 18h10 e 20h10.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: 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. Manaíra 1: 13h15 e 15h25.

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental 
Drift, EUA). Duração: 100 min. Classificação: 
Livre. Gênero: Animação. Dublado. Direção: 
Steve Martino 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. 

à conclusão de que unidos 
conseguirão superar todas as 
dificuldades.

A peça dos usuários da 
Funad é uma mistura des-
ses elementos, cuja propos-
ta é apresentar ao público 
que portadores de necessi-
dades especiais conseguem 
vencer barreiras e brilhar 
com suas próprias particu-
laridades.

“O nome do trabalho é 
Saltimbancando. A gente se 
espelhou nas histórias dos Ir-
mãos Grimm, a de Chico Buar-
que e também a do Cirque Du 
Soleil, que também tem histó-
ria de Saltimbancos. A gente 
juntou todas elas e adaptamos 
para as particularidades de-
les”, disse uma das diretoras 

do espetáculo Luiza Barsi.
“Abordamos a questão 

de o deficiente transpor as 
barreiras, que eles possam, 
através da arte, serem cida-
dãos. Esse é o grande objeti-
vo”, completou Luiza Barsi.

Já faz 10 anos que o gru-
po trabalha com artes e teatro 
na Funad. Luiza explica que, 
por ter usuários de diferentes 
necessidades, em que alguns 
são parcialmente surdos, ou-
tros com deficiência visual, 
o processo de aprendizagem 
segue um ritmo mais lúdico, 
em que transforma os mo-
mentos de ensaios em uma 
grande brincadeira.

“O processo deles é mui-
to lúdico, trabalhamos com 
jogos e, assim, com capaci-

tação deles como pessoas, 
cidadãos. Pouco a pouco, vão 
aprendendo. Muitos não con-
seguem ler, mas de tanto es-
cutarem decoram o texto in-
teiro. Outros precisam de um 
tradutor de libras. O prazer 
e a vontade faz com que eles 
consigam. É um trabalho de 
integração e conscientização 
de deficiência”, disse Luiza.

“Na hora que fazem tudo 
isso no palco, farão na vida”, 
completou.

Essa será a segunda vez 
que eles apresentarão o espe-
táculo. Na primeira ocasião, 
foi na 14ª edição da Mostra 
de Arte da Funad, no ano pas-
sado. Agora, no teatro do Sesi, 
eles irão mostrar a peça para 
alunos de escolas.

Marc Webb vai dirigir filme independente 
que será estrelado por Logan Lerman 

Segundo o site Indiewire, o diretor Marc Webb acaba 
de fechar um acordo para dirigir o drama independen-
te  The Only Living Boy in New York, que será estrelado 
pelo ator Logan Lerman. Entretanto, quando o assunto é 
a sequência de “O Espetacular Homem-Aranha” o futuro 
parece incerto, pois por causa desse projeto, o diretor 
poderia não dirigir o próximo longa, que foi confirmado 
pela Sony. O próprio diretor havia deixado meio suben-
tendido que não havia gostado de participar de grandes 
produções. The Only Living Boy in New York conta a história 
de um garoto que acaba de descobrir o adultério do pai. 
Revoltado com a descoberta, ele vai atrás da amante e ten-
ta seduzi-lá para acabar na cama com ela.

A Banda de um homem só

Vem de Maceió um dos artistas mais criativos da atual música 
independente brasileira. Com uma carreira sólida e passagem por 
diversos festivais no Brasil e no exterior, o multi-instrumentista Juni-
nho, nome por trás da banda Sonic Júnior, chega agora com o seu novo 
CD batizado com um título bem sugestivo: Inspire. O álbum, quinto na 
carreira do artista alagoano, já está disponível para download gratui-
to na internet e traz oito faixas realmente inspiradas, dando continui-
dade a ótima discografia que teve início em 2001, com o homônimo 
Sonic Júnior.

Apelidado de “a banda de um homem só”, pelo fato de se apre-
sentar sozinho comandando vários instrumentos e alternando per-
formaticamente de um para o outro, Juninho é um músico criativo que 
está sempre em processo de produção e surpreende pela capacidade 
de se reinventar a cada novo trabalho que lança. Assim como o fluxo 
de energia dos pulmões que batiza e dá sentido ao conceito do novo 
álbum, a música do Sonic Júnior também reflete esse movimento de 
absorver, interiorizar e expirar as informações permitindo o surgi-
mento de uma nova obra.

O trabalho do alagoano que tem forte influência da música ele-
trônica é, ao mesmo tempo, marcado por características orgânicas, 
numa alquimia equilibrada de batidas e texturas capazes de fazer 
todos dançarem ao som sinergético que emana das programações 
criativas e dos grooves delineados que saltam da bateria e percussões 
comandadas por ele. Ao vivo, o que no disco parece ser impossível de 
ser executado ao mesmo tempo por um só músico, se transforma em 
realidade através da alternância precisa que Juninho realiza entre um 
instrumento e outro, mantendo a dinâmica durante a apresentação e 
contagiando o público que fica extasiado com o revezamento frenéti-
co que ele executa incansavelmente durante todo o show.

Um dos primeiros festivais independentes em que o Sonic Jú-
nior chamou a atenção da mídia especializada foi o tradicional Abril 
Pro Rock, numa edição que ocorreu em São Paulo. O surpreenden-
te desempenho gerou oportunidades para tocar em diversos outros 
eventos pelo Brasil e não demorou muito para que surgissem convi-
tes para shows no exterior. Países como Alemanha, França, Holanda, 
Áustria, República Tcheca, Suíça e Portugal, entre outros, já tiveram 
a chance de conferir a instigante apresentação do Sonic Júnior, com 
destaque para o show no Roskilde na Dinamarca, considerado o se-
gundo maior festival de música pop de toda a Europa. Na Paraíba, já se 
apresentou duas vezes no Encontro da Nova Consciência em Campina 
Grande, mas ainda aguarda a oportunidade de mostrar sua música 
em João Pessoa.

Com diversas trilhas sonoras compostas para o cinema e teatro 
e prêmios recebidos por veículos como a MTV e revista Dinamite, o 
Sonic Junior é um dos muitos artistas independentes que, apesar de 
já terem circulado os melhores e maiores festivais do mundo, infeliz-
mente ainda carecem de um maior reconhecimento no seu próprio 
país. 

Enquanto isso não vem, Juninho não se abate. Segue firme e for-
te na estrada com seu projeto que, apesar de ter um homem só, vale 
por muitos e continua cada vez mais inspirado.                 

Arthur Pessoa
Músico
arthurpessoa@yahoo.com.brFoto: Divulgação

O grupo Explosão 
PPS, da Escola Municipal 
Padre Pedro Serrão, se 
apresenta amanhã, às 
17h30, no anfiteatro da 
Estação Cabo Branco, 
no Altiplano. O show faz 
parte do Projeto Estação 
Fim de Tarde e a entrada 
é gratuita. No repertó-
rio,  músicas de artistas 
paraibanos como Cátia 
de França, Luiz Gonzaga, 
Elba Ramalho e Chico 
César.  O grupo vai fazer 
também uma homena-
gem ao músico Herbert 
Vianna. Segundo o coor-
denador do grupo, pro-
fessor Alexandre Pereira, 
as atividades começaram 
em 2010, e passados 
dois anos o grupo é uma 
miniorquestra.

Alunos de escola 
Padre Pedro Serrão 
no Fim de Tarde

O Dia Nacional do 
Patrimônio Histórico será 
celebrado hoje. A Prefeitu-
ra Municipal de João Pes-
soa comemora as diversas 
ações educativas, oficinas, 
exposições, valorização da 
cultura e promoção do de-
senvolvimento econômico 
e social que foram realiza-
das até aqui em 2012. Uma 
das campanhas de maior 
sucesso ao longo deste ano 
foi realizada pela parceria 
com as Tintas Coral, chama-
da “Tudo de Cor”. A partir 
do primeiro semestre, João 
Pessoa recebeu pintura 
em aproximadamente 40 
edificações representativas 
– na sua maioria, com tip-
ologia do início do século 
XX e também do século 
XIX. 

PMJP comemora 
Dia do Patrimônio 
Histórico

Mídias em destaque

Drops & notas
Foto: Divulgação

O espetáculo Saltimbancando conta a história de quatro animais que são expulsos da fazenda onde vivem
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Evento

Caminhos do Frio oferece espetáculo de 
dança, rock e forró na noite de hoje, em Areia

O Projeto Rota Cultural Ca-
minhos do Frio oferece, na 
programação de hoje, um 
balaio de ritmos na histó-
rica e tombada cidade de 
Areia, que se localiza na 
região do Brejo do Estado 
e inclui dança tribal, rock 

retrô e forró pé de serra. A primeira atra-
ção da noite é a Cia. Lunay de dança, que 
se apresenta às 20h, no palco do Teatro 
Minerva, o primeiro da Paraíba. Depois, a 
partir das 22h, no palco da Praça Central, 
começam os shows com a banda Sem Ho-
ras e, em seguida, Os Três do Forró. Mas 
antes, às 17h, haverá Pôr do Sol ao Som 
de Violinos, no Colégio Santa Rita.

O espetáculo que a Cia. Lunay apre-
sentará ao público é a dança tribal de-
senvolvida no Brasil, cuja característica é 
uma fusão de danças étnicas tendo como 
base as danças populares e afro-brasi-
leiras com a dança do ventre, indiana e 
flamenca. No palco, traços do maracatu, 
coco de roda, frevo, dança dos orixás, 
danças do oriente médio, entre outras 
atrações.  

Com direção coreográfica, artística 
e o plano de iluminação de Guilherme 
Schulze, o estilo do espetáculo que a Cia. 
Lunay apresentará foi criado e vem sen-
do desenvolvido pela coreógrafa Kilma 
Farias e as demais integrantes do grupo. 
Em cena, seis bailarinas: Fabiana Rodri-
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Balaio de ritmos

A banda paraibana Sem Horas vai apresentar um trabalho autoral e lançar o videoclipe Rockaína

gues, Jaqueline Lima, Jackeline Mendonça, 
Juliana Garcia, Kely Maurien, além da 
própria Kilma. 

A outra atração na noite de hoje é a 
banda paraibana Sem Horas, cujos inte-
grantes – André Falcão (guitarra), Diego 
Carvalho (baixo), Guilherme Delgado 
(guitarra), Igor Tadeu (vocal) e Paulo 
Branco (bateria) – apresentarão repertó-
rio de rock and roll autoral clássico, com 
toques de blues e rockabilly. 

Além de cantar o amor, o quinteto da 
banda Sem Horas – que foi formada em 
2005 – também se aventura pelos ritmos 
do passado, no intuito de, trazendo-os ao 
presente, seja criado um som nostálgico, 
mas suficiente para um clima ideal para se 
dançar a dois. Paralelamente ao Caminhos 
do Frio, o grupo está realizando turnê na 
Paraíba, neste mês de agosto, para lan-
çar um novo trabalho, que é o segundo 
videoclipe, intitulado Rockaína, dirigido 
pelo cineasta João Paulo Palitot, realizado 
pela Fajuta Produções e gravado no mês 
passado, na cidade de João Pessoa.

Outra opção oferecida pela Rota 
Cultural Caminhos do Frio em Areia é 
visitar a exposição fotográfica Histórias 
de Pescador, da paulista Lilia Tandaya, 
que permanece aberta das 9h às 20h, no 
Solar José Rufino, localizado no Centro 
da cidade, até este domingo, data de en-
cerramento das atividades do projeto no 
município. 

A Cia. Lunay, que se 
apresenta no Teatro
Minerva, é a primeira 
atração da noite 
de hoje 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de agosto de 2012

Novas fontes de financia-
mentos para a economia 
do NE é tema de debate
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Saneamento básico
João Pessoa ocupa a 64ª posição em ranking nacional
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São Paulo - Os novos 
prefeitos e vereadores, a se-
rem eleitos em outubro, irão 
enfrentar grandes desafios 
durante o mandato para me-
lhorar a qualidade de vida dos 
moradores de suas cidades. 
Um dos maiores é o serviço de 
saneamento básico, problema 
comum à maior parte dos mu-
nicípios brasileiros. 

Quase a metade da popu-
lação das 100 maiores cidades 
do Brasil ainda não conta com 
a coleta de esgotos, conforme 
aponta dados do Instituto Tra-
ta Brasil e referem-se a levan-
tamento feito em parceria com 
a empresa GO Associados. 

O Instituto Trata Brasil é 
uma Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público 
(Oscip), que tem o objetivo de 
incentivar uma mobilização 
nacional para que o país pos-
sa atingir a universalização do 
acesso à coleta e ao tratamen-
to de esgoto.

Segundo a pesquisa, dia-
riamente, são despejados em 
torno de 8 bilhões de litros 
de fezes, urina e outros de-
jetos nas águas dos córregos, 
dos rios e do mar. E pouco 
mais de um terço ou 36,28% 
da coleta de esgoto passa 
por tratamento.  Com infor-
mações do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Instituto Trata 
Brasil informou que nessas 
100 cidades vivem 40% dos 
habitantes do país ou 77 
milhões de um total de 191 
milhões de pessoas. Mais de 
31 milhões moram em luga-

res onde o esgoto corre a céu 
aberto. Embora esse volume 
seja expressivo, o nível de co-
bertura supera a média nacio-
nal com a coleta existente em 
59,1% dos 100 municípios 
ante 46,2% quando se inclui 
as demais cidades brasileiras. 
Em 34 cidades, mais de 80% 
da população têm o esgoto 
coletado e entre estas cinco 
atendem todo o município: 
Belo Horizonte (MG), Santos 
(SP), Jundiaí (SP), Piracicaba 
(SP) e Franca (SP).

A pesquisa aponta que 
em 32 municípios, a coleta 
varia entre 0% a 40% e em 
34, de 41% a 80%. Quanto ao 
esgoto tratado foi verificado 
que em 40 cidades, este ser-
viço não ultrapassa a 20% da 
coleta. Já o nível de excelência 
ou acima de 81% só existe 
em seis localidades: Sorocaba 
(SP), Niterói (RJ), São José do 
Rio Preto (SP), Jundiaí (SP), 
Curitiba (PR) e Maringá (PR).

Em outras nove, o índi-
ce supera os 70%: Ribeirão 
Preto (SP); Londrina (PR), 
Uberlândia (MG), Montes Cla-
ros (MG), Santos (SP), Franca 
(SP), Salvador (BA), Petropó-
lis (RJ) e Ponta Grossa (PR).

E entre as oito cidades 
que aplicaram mais de 80% 
da verba os destaque são : Ri-
beirão das Neves (MG), Recife 
(PE), Teresina (PI), Praia Gran-
de (SP) e Vitória (ES). Em rela-
ção à distribuição de água tra-
tada, o serviço é oferecido por 
90,94% das cidades, acima da 
média nacional (81,1%). 

Mas a pesquisa mostra 
que ainda faltam melhorias 
porque em 11 cidades, o aten-
dimento está abaixo de 80% 
da população

Pesquisa aponta que 
serviço é precário no país
Marli Moreira
Da Agência Brasil

João Pessoa ocupa a 64ª 
posição no ranking nacio-
nal de pesquisa que mostra 
os avanços e desafios para 
a universalização do sanea-
mento básico nas 100 maio-
res cidades brasileiras, que 
foi divulgado ontem pelo 
Instituto Trata Brasil feito 
em parceria com a GO Asso-
ciados. 

O 89,48% da população 
pessoense tem atendimento 
total de água fornecida pela 
Cagepa. Com a nota máxima 
de 1,0, fixada pelo Instituto, 
João Pessoa ficou com 0,89. 

O levantamento aponta 
que  45,05% da população 
tem atendimento total de 
esgoto. Nesse quesito, a nota 
máxima seria de 2,5, porém, 
a capital paraibana alcançou 
1,13. São os mesmos dados 
alcançados na  relação entre 
esgoto tratado por volume 
de água consumida.

 
No país
A baixa quantidade de 

municípios brasileiros com 
coleta de esgoto adequado 
reflete as décadas que o país 
passou sem dar prioridade 
ao assunto. A afirmação é do 
presidente executivo do Ins-
tituto Trata Brasil, Edison 
Carlos, após apresentar os 
resultados de levantamento.

Segundo os dados, em 
34 cidades, dentre as 100 
pesquisadas de todas as re-
giões do país, mais de 80% 
da população têm esgoto 
coletado e, destas, cinco 
atendem todo o município: 
Belo Horizonte (MG), San-
tos (SP), Jundiaí (SP), Pira-
cicaba (SP) e Franca (SP). A 
pesquisa aponta que em 32 
municípios, a coleta varia 
entre 0% a 40% e em 34, de 
41% a 80%.

Quanto ao esgoto tra-
tado, foi verificado que, em 
40 cidades, este serviço não 

ultrapassa 20% da coleta. 
Já o nível de excelência ou 
acima de 81% só existe em 
seis localidades: Sorocaba 
(SP), Niterói (RJ), São José 
do Rio Preto (SP), Jundiaí 
(SP), Curitiba (PR) e Marin-
gá (PR). Em outras nove, o 
índice supera os 70%: Ri-
beirão Preto (SP); Londri-
na (PR), Uberlândia (MG), 
Montes Claros (MG), Santos 
(SP), Franca (SP), Salvador 
(BA), Petropólis (RJ) e Ponta 
Grossa (PR).

A pesquisa investigou o 
nível de saneamento nas 100 
maiores cidades brasileiras, 
com população acima de 
240 mil pessoas. Com base 
em dados de 2010 do IBGE, 
nos municípios pesquisados 
vivem 77 milhões de pesso-
as, o equivalente a  40% da 
população brasileira.

“Saneamento deveria 
ser básico, mas infelizmen-
te não é e o país está muito 
distante de resolver esse 
problema. No melhor dos 
cenários apontado pelo Mi-
nistério das Cidades, resol-
veríamos isso em 20 anos. Se 
continuarmos progredindo 
na velocidade de hoje, esta-
mos prevendo isso (resolver 
o problema do saneamen-
to) para 2050. É um drama 
nacional, porque a falta da 
coleta e do tratamento de 
esgoto retorna para a popu-
lação na forma de doenças 
de todos os tipos”, disse.

Avanços
Carlos avaliou que os 

avanços têm existido e a 
prioridade que vem sendo 
dada pelo Governo Federal 
por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) e de recursos libera-
dos para as cidades, aliadas 
à vontade de governadores 
e prefeitos, têm melhorado. 
Prova disso é o fato de que a 

distribuição de água tratada 
é oferecida por 90,94% das 
100 cidades pesquisadas. 
Mas a pesquisa mostra que 
ainda faltam melhorias, por-
que em onze cidades, o aten-
dimento está abaixo de 80% 
da população.

“Nesses municípios es-
tamos muito próximos da 
universalização da coleta 
e do tratamento de esgoto, 
então existe um avanço, pu-
xado principalmente pelo 
Sudeste e Sul. Das 20 me-
lhores cidades, ainda está 
tudo muito localizado nes-
sas regiões. Norte e Nordes-
te são os que mais precisam 
avançar, quando avaliamos 
do ponto de vista nacional”, 
disse.

Carlos apontou que a 
solução para o problema 
começa na mobilização do 
cidadão, que deve cobrar 
do prefeito, já que o sane-
amento é tema municipal, 
independente do serviço na 
cidade ser de empresa esta-
dual ou municipal. 

“Cabe ao cidadão cobrar 
do prefeito que priorize o 
saneamento na sua gestão. 
Consequentemente o prefei-
to pressionará o governador, 
a empresa de água e esgoto 
a conseguir financiamen-
to para ampliar o serviço. 
Em cidades que estavam no 
meio da lista há cinco anos e 
hoje estão no grupo dos 20, 
isso aconteceu porque hou-
ve prioridade política abso-
luta, investimento e cons-
trução das redes e estações 
de tratamento”.

Segundo o presidente 
executivo do Instituto Trata 
Brasil, para conseguir cum-
prir o prazo de universali-
zação do saneamento básico 
até 2030 é preciso investir 
R$ 18 bilhões por ano. Até 
então os investimentos têm 
sido pouco mais de R$ 8 bi-

lhões. “É possível cumprir 
esse prazo, mas é um de-
safio enorme. É necessário 
que seja uma política de 
estado e não de governo. 
Saneamento não pode ser 
questão política, não pode 
mudar a prioridade porque 
mudou de prefeito e de par-
tido a cada quatro anos”.

De acordo com o levan-
tamento, na média, os 100 
municípios destinaram 28% 
de sua receita para obras 
de saneamento. A maioria, 
num total de 60, não chegou 
a utilizar 20% dos recursos 
na ampliação dos serviços. 
Entre as oito cidades que 
aplicaram mais de 80% da 
verba, os destaque são: Ri-
beirão das Neves (MG), Reci-
fe (PE), Teresina (PI), Praia 
Grande (SP) e Vitória (ES).

O Instituto Trata Brasil 
é uma Organização da So-
ciedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), que tem o 
objetivo de incentivar uma 
mobilização nacional para 
que a população do país 
possa atingir a universali-
zação do acesso à coleta e 
ao tratamento de esgoto e, 
assim, tenha uma vida com 
dignidade.

Em torno de oito 
bilhões de litros 
de fezes, urina 
e outros dejetos 
diariamente são 
despejados 
nas águas dos 
córregos, dos 
rios e do mar

Serviço precário de coleta de lixo e tratamento de esgoto é registrado na maior parte dos municípios brasileiros, segundo aponta resultado de levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil
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Brasília – O coordena-
dor residente do Sistema Na-
ções Unidas no Brasil, Jorge 
Chediek, avaliou ontem que 
o país obteve conquistas im-
portantes no enfrentamen-
to à pobreza, mas precisa 
combater as desigualdades 
raciais e de gênero para con-
tinuar avançando. 

Segundo Chediek, o Bra-
sil “fez um novo milagre no 
século 21 ao elevar à classe 
média 40 milhões de pessoas 
e fazer ainda grande redução 
da pobreza, com a melhora 
dos indicadores globais de 
políticas sociais”.

Mas, segundo o coorde-
nador, esses avanços “ainda 
ocultam grandes proble-
mas relacionados ao secu-
lar padrão de discriminação 
de gênero, raça e etnia que 
existem no Brasil e que não 
podem ser solucionados só 
por ação ministerial ou de 
governo, mas que requerem 
mudança cultural com a par-
ticipação ativa da sociedade”. 
Para ele, a discriminação de 
gênero e raça no Brasil “é ini-
miga do próprio progresso 
do país, por isso tem que ser 
combatida”.

O representante da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) participou ontem, em 
Brasília, da abertura do se-

Desigualdade impede avanço do país
Raça e gêneRo

ONU diz que Brasil fez milagre 
ao ampliar classe média, mas 
precisa continuar avançando

Ministra debate com 
movimentos negros

Lideranças de movimentos 
sociais negros puderam aprofundar 
o debate sobre o direto à terra, a 
qualidade de vida, o racismo e a 
discriminação racial, e sobre es-
tratégias de ação junto às insti-
tutições estaduais e municipais em 
encontro que ocorreu no último dia 
11 com a ministra-chefe da Secre-
taria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da 
República, Luiza Bairros, e com  Sil-
vany Euclenio Silva da Secretaria de 
Políticas para Comunidades Tradi-
cionais - Secomt/ SEPPIR. A ruenião 
foi organizada pelo Centro de Es-
tudos e Defesa do Negro no Pará/
Cedempa e contou com a presença 
de diversas organizações do movi-
mento negro, com lideranças de 
terreiros e lideranças quilombolas.

O encontro objetivou discutir 
a aplicação das políticas de igual-
dade racial no Estado do Pará e em 
cada um dos seus municípios.  Uma 
pergunta teve repercussão entre 
todos os presentes: como agir para 
atender a negritude na Amazônia? 
Táta Kinamboji (Instituto Nangetu) 
chegou a comparar a região com 
um filho bastardo que observar os 
outros irmãos ganharem presentes 
sem conseguir acessar as políticas 
públicas para ter os mesmos direi-
tos dos outros, e criticou que toda 
a comunicação e apresentação de 
propostas e projetos no governo 
Dilma aconteça exclusivamente pela 
internet, quando temos problemas 
de infraestrutura de energia elé-
trica e de comunicação na região 
Norte. Já a líder Nilma Bentes aval-
iou a questão regional e pediu, em 
nome do Cedempa, a instalação de 
um escritório regional da SEPPIR na 
Região Norte.
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Lourenço Melo
Da Agência Brasil

minário Interseccionalidade 
de Gênero, Raça e Etnia: o 
Trabalho Conjunto na Elabo-
ração e Implementação de 
Políticas Públicas. Até hoje, 
serão discutidas no even-
to questões relacionadas ao 
Programa Interagencial de 
Promoção da Igualdade de 
Gênero, Raça e Etnia, que 
vem sendo desenvolvido no 
Brasil com apoio de progra-
mas da ONU.

O seminário vai debater 
inovações, potencialidades e 
desafios em políticas públi-
cas promovidas em conjunto 
pelas agências da ONU, pelo 
Governo Federal e pela so-
ciedade civil, no âmbito do 
Programa Interagencial de 
Promoção da Igualdade de 
Gênero, Raça e Etnia

Para a representante da 
Secretaria Especial de Políti-
cas para as Mulheres, Sônia 

Malheiros “não há como che-
gar à igualdade sem enfren-
tar as diferenças do gênero 
e raciais. Ela alerta que “não 
adianta (ter) só intenções, 
mas é preciso também (ter) 
recursos para que as políti-
cas públicas necessárias para 
o estabelecimento da igual-
dade sejam implementadas”.

O representante da Se-
cretaria de Políticas para 
Promoção da Igualdade Ra-

cial (Seppir), Luiz Barcelos, 
destacou que as iniciativas 
dos programas nessa área 
trazem grande aprendizado e 
contribuem para afinar o tra-
balho dos setores envolvidos, 
o que considera “fundamen-
tal para o sucesso das metas 
do Plano Plurianual de Inves-
timentos (PPA), programado 
para 2012-2015, de forma a 
afetar positivamente a vida 
das pessoas”.

Discriminação contra comunidade negra foi um dos temas do seminário Interseccionalidade de Gênero, Raça e Etnia que ocorre em Brasília

Para a ministra da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
Luiza Bairros, o país avançou no combate à 
discriminação racial do ponto de vista de ter 
consciência do problema. Segundo ela, en-
tretanto, ainda há um longo caminho a ser 
percorrido.

“O Brasil reconhece o preconceito como 
uma questão que tem que ser abordada de 
várias formas e a partir de várias dimensões, 
mas o que temos a fazer é praticamente 
tudo”, ressaltou, ao participar do programa 
Bom Dia, Ministro, produzido pela EBC Ser-
viços em parceria com a Secretaria de Comu-
nicação da Presidência.

Luiza lembrou que o nível de exclusão 
da população negra no Brasil é profundo e 
esteve presente durante a maior parte da 

história do país. Ela citou, por exemplo, que 
já foi possível ampliar a presença de negros 
nas escolas e universidades brasileiras, mas a 
diferença de anos de estudo entre negros e 
brancos permanece de dois anos.

“Isso diz que a gente vai ter que forçar 
muito mais ainda do ponto de vista de ações 
que permitam não apenas o acesso, mas a 
permanência delas lá”, disse. “No que se re-
fere ao trabalho, temos que fazer ainda mui-
tas ações diferenciadas para que as pessoas 
negras possam participar do mercado de tra-
balho com mais vantagens”, completou.

Sobre a implementação do Estatuto da 
Igualdade Racial, criado em 2010, a minis-
tra avaliou que o fato de o Plano Plurianual 
2012 contemplar 25 programas que tratam 
especificamente da questão racial dá a di-

mensão de como o assunto foi ampliado no 
Brasil. Há, segundo ela, um número expres-
sivo de ministérios com compromissos defi-
nidos e recursos destinados para essa área.

“Não tenho dúvida de que o país tem se 
modificado ao longo do tempo em relação 
à questão racial. O Censo 2010, pela primei-
ra vez, registrou uma população negra com 
mais de 50%. As pessoas negras perderam a 
vergonha ou o receio, um indicador muito 
forte da mudança social que temos experi-
mentado”, ressaltou.

Ainda de acordo com a ministra, foi 
criado um grupo de trabalho que inclui re-
presentantes de oito ministérios para fazer 
uma espécie de varredura e analisar onde 
faltam ações do governo na área de promo-
ção da igualdade racial.

“Avançamos na consciência do problema, mas 
ainda temos praticamente tudo a fazer”

O Banco Mundial (Bird) cobrou maior 
participação da comunidade internacional 
no combate às desigualdades de gênero. O 
órgão reconheceu a importância de políti-
cas internas adotadas pelos países, mas ava-
liou que a comunidade internacional pode 
desempenhar um papel mais decisivo nesses 
esforços.

Um relatório divulgado pelo Bird apon-
ta que o crescimento econômico tem pro-
vocado mudanças positivas, mas que hiatos 
como o excesso de mortes de meninas e 
mulheres e o acesso desigual das mulheres 
a oportunidades econômicas permanecem, 
mesmo em países ricos.

O documento cita a necessidade de uma 
ação nova ou adicional em frentes múlti-
plas – algum tipo de combinação que inclua 
maior financiamento, esforços coordenados 
para promover inovação e aprendizagem e 

parcerias mais eficazes.
“O financiamento deve ser direcionado 

especialmente para ajudar os países mais 
pobres a reduzir o excesso de mortes de me-
ninas e mulheres (por meio de investimen-
tos em água potável e serviços de saúde 
materna) e hiatos de gênero em educação”, 
destacou o Bird.

As parcerias, de acordo com o relatório, 
devem ir além de governos e órgãos de de-
senvolvimento e incluir o setor privado, or-
ganizações da sociedade civil e instituições 
acadêmicas em países ricos e em desenvol-
vimento.

O órgão ressaltou que é preciso maior 
apoio também para melhorar a disponibi-
lidade de dados sobre gênero e promover 
avaliações sistemáticas de mecanismos para 
melhorar o acesso de mulheres a mercados, 
serviços e à Justiça.

Bird cobra mais financiamento e parcerias 

Relatório do banco 
aponta que o crescimento 
econômico tem provocado 
mudanças positivas, mas 
que hiatos como o excesso 
de mortes de meninas e 
mulheres e acesso desigual 
a oportunidades econômi-
cas ainda permancem em 
países ricos

Livro aponta casas
religiosas africanas

Fruto do mapeamento das ca-
sas religiosas tradicionais de matriz 
africana nas Regiões Metropolitanas 
de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), 
Recife (PE) e Porto Alegre (RS), 
realizado em 2010 e 2011, o livro 
“Alimento: Direito Sagrado – pes-
quisa socioeconômica e cultural de 
povos e comunidades tradicionais 
de terreiros”, foi lançado, na sede 
da Secretaria de Estado de Agri-
cultura (Sagri). O mapeamento foi 
realizado pela Associação Filmes 
de Quintal (ASQ) e selecionado por 
edital pelo Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome 
(MDS). O estudo resulta da parceria 
entre o Governo Federal e a Organi-
zação das Nações Unidas para Edu-
cação, Ciência e Cultura (Unesco).

O lançamento contou com 
a presença da ministra Luiza He-
lena de Bairros, da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir), além de gestores 
municipais e estaduais.

Maysa Almeida, diretora de 
Cidadania e Direitos Humanos da 
Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos (Sejudh), ressal-
tou que o direito humano à alimen-
tação é essencial para a população, 
“em especial àquelas tradicionais, 
que lutam constantemente pela 
valorização e pelo respeito à pes-
soa humana, para que a segurança 
alimentar e nutricional seja um di-
reito respeitado”. 

O mapeamento partiu da de-
manda das próprias comunidades 
tradicionais de terreiros, que dese-
javam ser identificadas por pesqui-
sas oficiais e, dessa forma, serem 
atendidas por políticas públicas 
e ações de segurança alimentar e 
nutricional. 



Crescimento
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Economia do NE
Novas fontes são desafios para a região

FOTO: Divulgação

Identificar, mapear e revelar fon-
tes de crescimento da Região Nordes-
te ancoradas nos investimentos em 
infraestrutura e projetos produtivos, 
nos sistemas de educação e forma-
ção de recursos humanos, na ciência, 
tecnologia e inovação, e nas redes de 
transportes e logísticas, ou seja, aque-
las capazes de garantir o desenvolvi-
mento de longo prazo da região.

 Esses foram os principais assun-
tos da mesa Transformações recentes 
no Nordeste brasileiro e desafios para 
as novas políticas de desenvolvimen-
to, no 1º Congresso Internacional do 
Centro Celso Furtado, que começou 
no último dia 15 e se encerra hoje no 
Rio de Janeiro, que tem como tema A 
Crise e os Desafios para um Novo Ci-
clo do Desenvolvimento.

A mesa foi coordenada pelo pro-
fessor Jair do Amaral Filho, da Uni-
versidade Federal do Ceará, e teve 
as participações de Tânia Bacelar, da 
Universidade Federal de Pernambu-
co; Marcelo Perrupatto, secretário 
de Política Nacional de Transportes; 
Fernando Castilhos, do Departamen-
to Regional do Nordeste do BNDES; e 
Luis Henrique Romani de Campos, da 
Fundação Joaquim Nabuco, do Recife.

Como pressuposto do debate 
está o fato de, nos últimos anos, a Re-
gião Nordeste vir apresentando taxas 
de crescimento, em média, acima das 
taxas nacionais. Mesmo sendo pu-
xado pelo consumo das famílias, ela 
apresenta uma nova face, pois é um 
crescimento que está sendo acompa-
nhado de inclusão social.

Como destacou Jair do Amaral 
Filho, a Região Nordeste tem se bene-
ficiado, mais do que qualquer outra 
região brasileira, do Programa Bolsa 
Família, dos benefícios previdenciá-
rios, da valorização do salário mínimo 
assim como das transferências finan-
ceiras intergovernamentais efetuadas 
através dos Fundos de Participação 
(FPE; FPM). Existem ainda as várias 
linhas de crédito e financiamento vol-
tadas para os pequenos agricultores 
rurais assim como o Fundo Constitu-
cional (FNE) direcionado para a região 
semiárida. Além disso, no momento 
se discute também as possibilidades 
de expansão do Fundo de Desenvolvi-
mento para o Nordeste-FDNE.

“Como pode ser observado, a 
maioria desses benefícios é introdu-
zida de fora para dentro da região e se 
transforma quase que imediatamen-
te em liquidez, incrementando o con-
sumo. Mesmo se considerarmos as 

obras de investimentos relacionados 
ao PAC e aos inúmeros projetos priva-
dos em implantação, vamos notar que 
estes ainda se encontram em fase de 
implantação, de construção civil, fase 
que envolve uma grande massa sala-
rial que se transforma rapidamente 
em consumo,”, afirma o professor.

Empregos
Segundo ele, não por acaso, da-

dos da RAIS têm mostrado grande 
volume de empregos formais sendo 
criado nos segmentos do comércio, 
do setor público e construção civil, 

aspecto que tem sido conjugado com 
o “vazamento” de renda, em direção 
do Sudeste, em busca de importações 
de bens de consumo, mas também de 
insumos, máquinas e equipamentos.

“Não é demais lembrar que esse 
quadro tem se projetado como o ce-
nário mais evidente na dinâmica de 
crescimento do Nordeste, pois é o 
quadro que oferece mais facilidade na 
sua captura, por meio de dados secun-
dários disponibilizados pelos órgãos 
oficiais. Entretanto, o desafio da nossa 
mesa foi o de procurar revelar outras 
fontes de crescimento da região”, afir-

mou Jair do Amaral.
Tal desafio se estende para a 

questão de saber se os esforços re-
alizados nestes segmentos serão 
suficientes para provocar transfor-
mações estruturais importantes no 
Nordeste. “Não se trata de avançar 
em relação à participação do PIB na-
cional (hoje em 13%), continuando 
a fazer mais do mesmo, mas avançar 
no sentido de deslocar os eixos e os 
regimes de acumulação e crescimen-
to, com aumento da produtividade 
e da distribuição de renda, engen-
drando um novo ciclo de crescimen-

to. Neste sentido, cabe ainda pergun-
tar se as instituições, estratégias e 
políticas de desenvolvimento assim 
como os modelos de coordenação, 
públicas e privadas, hoje em funcio-
namento, estão sendo adequados e 
suficientes para orientar e dirigir o 
desenvolvimento da região”.

Para o professor Jair do Amaral, 
seja qual for a via tomada por essas 
transformações, ela terá que se dar 
dentro de um quadro nacional de de-
senvolvimento que, mais do que nun-
ca, apresenta um grau elevado de inte-
gração com o resto do mundo.

Rio de janeiro - O déficit de profis-
sionais brasileiros com conhecimento 
na área de ciência e tecnologia é o “cal-
canhar de aquiles” do desenvolvimen-
to do país, na avaliação de especialistas 
ouvidos  durante o 1º Congresso Inter-
nacional do Centro Celso Furtado.

De acordo com a professora da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Tânia Bacelar, a falta de profis-
sionais qualificados no mercado desafia 
a transição do Brasil para a sociedade 
do conhecimento. Principalmente, por-
que a migração implica mudanças no 
atual modelo industrial e de educação. 
“Essa mudança desafia, sobretudo, a 
fragilidade e a insuficiência do sistema 
de educação, ciência tecnologia”.

Palestra inaugural
Convidado para a palestra inaugu-

ral, o economista e professor da Uni-
versidade Jawaharlal Nehru, de Nova 
Deli, na Índia, Deepak Nayyar, destacou 
que a grande diferença entre o desen-
volvimento das nações asiáticas e as da 
América Latina é o investimento em 
tecnologia.

Para o indiano, porém, além de 
investir nessa área, o Brasil precisa en-
frentar a desigualdades de renda e a 
pobreza. Diante da crise econômica, a 
população (o mercado interno), na ava-
liação de Nayyar, é o grande ativo dos 
países em desenvolvimento. “Se estes 
alcançarem um o estado de bem-estar 
social, o céu é o limite. Do contrário, o 
mundo será mais do mesmo”.

O diretor-presidente do Centro Cel-
so Furtado e professor da Universidade 
de Brasília (UnB), Marcos Formiga, re-
forçou que a tecnologia é a aposta da 
humanidade para alavancar o desen-
volvimento, calcado em avanços so-
ciais, como a qualidade educacional. 

“Conhecimento é a chave. Não há dúvi-
da, é a tecnologia que molda o futuro”, 
frisou ele.

Para o economista e professor do 
Instituto Multidisciplinar da Universi-
dade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Carlos Antônio Brandão, também coor-
denador do Observatório Celso Furtado 
para o Desenvolvimento Regional, cria-
do para debater as políticas públicas em 
diálogo com a problemática territorial 
no Brasil,  “ é preciso pensar em como 
melhor articular o Sistema Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (no qual 
coexistem os fundos, os institutos de 
pesquisa, as bolsas, os pesquisadores e 
tudo o mais que envolve as atividades 
do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação e das secretarias estadu-
ais) com o Sistema de Bem-Estar Social 
e com o que poderia ser chamado de 
Sistema Nacional de Política Regional. 
Assim poderíamos enfrentar o desafio 
de juntar competitividade, eficiência, 

equidade e redução das desigualdades 
regionais em uma estratégia coorde-
nada de ação pública”, explica Carlos 
Brandão.

De acordo com ele, essas políticas 
precisam se articular para valorizar a di-
versidade brasileira, pensar a ciência e 
a tecnologia do país e promover a ino-
vação, mas ao mesmo tempo enfrentar 
as desigualdades sociais em suas especi-
ficidades geográficas. 

“Por exemplo, é importante se 
pensar como se vai articular o sistema 
logístico do país, com o sistema urbano. 
Outra questão importante a ser deba-
tida é como se vai mudar o padrão de 
oferta de bens e serviços públicos e a 
provisão de infraestruturas de utilida-
de pública e social, de forma a garantir 
que o Estado chegue nas localidades e 
em todas as regiões do Brasil, princi-
palmente àquelas menos favorecidas”, 
exemplifica o coordenador do Observa-
tório Celso Furtado. 

Faltam profissionais em ciência e tecnologia no país 
dEsENvolvimENto  

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

Professores Jair Filho e Tânia Bacelar participaram de mesa do Primeiro Congresso Internacional do Centro Celso Furtado, que ocorre no Rio de Janeiro 



Quinze anos de sucesso
A TARDE DE HOJE promete ser festiva no Manaíra 

Shopping com a comemoração dos 15 anos da Calza-
ture, marca de sucesso de calçados, com várias lojas 
na Paraíba, dos empresários Fátima e Telmo Lopes.

Um coquetel com apresentação da coleção prima-
vera-verão será o ponto alto da festa a partir das 16h.

FOTO: Goretti Zenaide

Merecidas homenagens
FORAM MOMENTOS de muita emoção vividos por 

Saulo Barreto na solenidade da merecida outorga do título 
de cidadão condense, realizada no Hotel Aruanã, na Praia 
de Carapibus, num auditório repleto de amigos, familiares 
e autoridades que foram prestigiar o evento.

As homenagens foram muitas, a começar pelo ve-
reador e propositor do título Marcos Formiga, depois o 
vice-governador Rômulo Gouveia, deputados Ruy Carneiro 
e Troccoli Júnior, vereador Bruno Farias, Padre Albeni, 
presidente da PBTur Ruth Avelino, prefeito Aluysio Régis, 
jornalista Wills Leal, empresário Oto Marcelo e professor 
Damião Ramos.

Os estimados amigos Fátima e Telmo Lopes são os anfitriões de hoje 
na Calzature

William Lima, o festejado Saulo Barreto, presidente da Câmara Municipal do Conde, José Muniz e 
sua esposa Célia Cristina

FOTO:Goretti Zenaide

Empresários Mário de 
Almeida Tourinho, Mano 
Franco, Cláudio Romero 
Régis de Freitas e Rena-
to Feitosa Rique, desem-
bargador Antônio Elias 
de Queiroga, médicos 
Ivanildo Tomé de Arru-
da e José de Arimatéia 
Barbosa, deputado Ruy 
Carneiro, Sras. Silvana 
Cunha Lima, Maria Amália 
Araújo e Maria do Socor-
ro Barbosa.

FOTO:Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“O bom gosto não deve 
custar caro”

“Trate-se bem que o mundo 
responderá da mesma 
maneira”

MICKY DREXLEI GLORIA KALIL

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  "Não deixe passar em branco" 
é o slogan da campanha lançada 
pela Ouvidoria do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraiba e apresentada 
pelo juiz membro Sylio Pelico Porto 
Filho na última terça-feira.
 Criada pela Antares Comu-
nicação,  a campanha tem por 
objetivo estabelecer ligação com 
o público para melhorar o processo 
eleitoral, onde o cidadão pode 
encaminhar à Justiça Eleitoral 
reclamações, denúncias, etc.

Zum Zum Zum
   O advogado Marcos Pires e Leka Bezerra estão no Rio de Janeiro onde vão 
participar no próximo domingo da Meia Maratona que todos os anos movimenta a 
cidade. Com eles, também no Rio, está o advogado Moacyr Arcoverde, mas apenas 
para curtir  a cidade maravilhosa.

   Amanhã, no Zarinha Centro de Cultura, o professor da USP, Ricardo 
Felício profere a palestra “A farsa do aquecimento global”.  A partir das 10h.

   A paraibana e ex-prefeita de Nova Cruz, Germana Targino veio de Natal, 
onde reside, para uma pequena temporada  em João Pessoa. 

José Euflávio, o aniversariante de hoje Mário Tourinho e Carlos 
Pereira
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Troccoli Júnior, Temi Cabral, vice-governador Rômulo Gouveia, Ruth Avelino e Toinho Alcântara

   Os usuários da Funad apresentam hoje o espetáculo “Saltimbancan-
do” no Teatro do Sesi, dirigido por Luiza Barsi e Helena Madruga.

A BANDA 
FARINGES DA 
PAIXÃO estará se 
apresentando amanhã 
no dancing bar Zodía-
co, que estará aberto 
a partir das 22h..

Criada em 2008 
na cidade do Recife-PE, 
a Faringes da Paixão 
é, além de banda, uma 
reunião de amigos que 
compartilham a nostal-
gia de uma época não 
vivida, a dos grandes 
clássicos da música 
romântica brasileira, 
hoje chamado de estilo 
brega.

Estilo brega

Suíte de Silêncios
NO SOLAR DO CONSELHEIRO,  no Centro Histórico 

de João Pessoa, logo mais às 20h, a escritora Marília 
Carneiro Arnaud lança o livro Suíte de Silêncios, editado 
pela Rocco. Marília envereda pelo romance neste livro, 
que promete agradar tanto quanto os outros de conto 
que já nos presenteou com seu talento literário.

Café da Manhã
O SEBRAE  lança 

hoje num café da 
manhã no restaurante 
Mororó, em Campina 
Grande, a 8ª RuralTur 
- Feira Regional de 
Turismo Rural. O even-
to será de 30/8 a 1/9 
naquela cidade.

Curso de Yoga
O ESPAÇO de 

Yoga Cristina Abreu, 
em Tambaú, será pal-
co do curso de Pra-
nayama, com Horivaldo 
Gomes. A promoção é 
da Associação de Yoga 
da Paraíba e maiores 
informações pelos 
telefones 8752-7423 e 
8805-2558.

Momento feliz das irmãs Sara e Sandra Barreto
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Seminário
NA BANCA VINA 

DEL MAR,  do amigo 
Assis Farias, estão sen-
do feitas inscrições para 
o I Seminário de Direito 
Penal e Processual Penal 
“As Novas Perspectivas 
da Persecução Penal 
no Brasil”. O evento vai 
acontecer dias 11 a 13 de 
setembro na Estação 
Cabo Branco.

Proteção solar
A XAMEGO GOLD 

BEACH, marca em João 
Pessoa da empresária 
Mônica Pimentel, dispõe 
de roupas com o FPU 
(fator de proteção solar). 
São ótimas para prevenir 
os danos causados pela 
radiação solar.
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TJ diz que lei é inconstitucional
exigência de empacotadores

governo nomeia mais 
143 aprovados para 
agente penitenciário

página 14

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) declarou que a 
lei municipal que exige empa-
cotadores nos supermercados 
em João Pessoa é inconstitu-
cional. A decisão foi tomada na 
última quarta-feira, em sessão 
ordinária pelo Pleno do TJPB. 
O relator do processo foi o 
desembargador José Ricardo 
Porto e a decisão foi por una-
nimidade. 

Em sua justificativa, Porto 
argumentou que o Supremo 
Tribunal Federal (STF), além 
do Ministério Público Federal 
(MPF) e Ministério Público 
Estadual (MPPB), aponta-
ram que a Lei Municipal nº 
1.589/2002, editada pela Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa, diverge do artigo 22, I, da 
Constituição Federal, já que 
não caberia aos municípios le-
gislar sobre direito comercial e 
do trabalho. 

Ao impor que os super-
mercados situados em seu ter-
ritório contratem ou designem 
funcionários para empacotar as 
mercadorias adquiridas pelos 
clientes – disse o relator – o mu-
nicípio estaria invadindo a com-
petência legislativa da União. 

O Agravo de Instrumento 
foi interposto pela Companhia 
Brasileira de Distribuição, que 
representa os supermercadis-
tas. A companhia reclamava 
do indeferimento da liminar 
em Mandado de Segurança 
solicitado por conta das au-
tuações administrativas do 
Procon de João Pessoa. O ór-
gão exige o cumprimento da 
lei e obriga os supermercados 
a manter empacotadores nos 

Relator lembra que não cabe 
ao município legislar sobre 
direito comercial e do trabalho

caixas em número suficiente 
para garantir ao consumidor 
um atendimento mais rápido e 
de melhor qualidade.

Marcos André Araújo, 
coordenador do Procon Muni-
cipal, disse que ainda não foi 
notificado da decisão e que to-
mou conhecimento através da 
imprensa. “Precisamos saber 
quais foram os fundamentos 
colocados no acordo. Vamos 
esperar que a Procuradoria 

Geral do Município seja intima-
da para que possamos conhe-
cer o teor da decisão e, se for 
o caso, recorrer”, declarou. Ele 
acrescentou que, assim como 
no caso da fila de banco, o mu-
nicípio pode legislar quando o 
tema é de interesse local.

Na opinião do presidente 
da Associação de Supermerca-
dos da Paraíba (ASPB) Cícero 
Bernardo da Silva, a decisão 
não vai mudar a realidade dos 

supermercados. “Mesmo que 
a lei seja julgada inconstitu-
cional, acredito que as empre-
sas vão continuar mantendo 
os embaladores”, disse. Mes-
mo antes da lei, segundo ele, 
muitos empreendimentos já 
contavam com esse serviço, 
principalmente os de médio e 
pequeno porte. 

Durante a vigência da 
lei, o problema, como avaliou 
Cícero Bernardo, sempre foi 

observado nas grandes redes 
de supermercado. “Nunca ha-
via embaladores para atender 
a todos os clientes. Agora que 
a lei tornou-se inconstitucio-
nal, os supermercados devem 
manter a mesma política, ou 
seja, vai continuar existindo 
a figura do embalador, porém 
não será em número suficien-
te para atender a demanda”, 
acrescentou. 

O artigo 22 da Constitui-

ção da República declara que, 
cabe privativamente à União 
legislar sobre direito civil, co-
mercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do tra-
balho. O STF, como esclareceu 
o relator, reconheceu a incom-
petência legislativa dos muni-
cípios para tratar da questão. 
A reportagem tentou ouvir o 
Procon Municipal, mas o coor-
denador estava em reunião.

Mesmo a multa por esta-
cionamento em calçada sendo 
considerada grave, no valor de 
R$ 127,53 mais cinco pontos 
negativos na Carteira Nacional 
de Habilitação, os condutores 
de João Pessoa continuam in-
sistindo no erro, aumentando 
a cada dia o número dessas in-
frações e de reclamações por 
parte dos pedestres.

Segundo informações da 
assessoria da Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) da Capital, 
até o mês de junho deste ano 
já foram contabilizadas 2.596 
multas e o Centro da cidade 
e as avenidas Epitácio Pessoa, 
Beira Rio e Josefa Taveira, 
são apontados como os locais 
onde mais ocorrem essas infra-
ções. O número atual já cres-
ceu 34,54% em relação a todo 
o ano de 2011.

Os fiscais da Semob veem 
casos como esses com “tole-
rância zero”, até porque nos 
últimos cinco anos foram reali-
zadas diversas campanhas edu-
cativas pelo órgão, e a medida 
se faz necessária em função do 
desrespeito por parte dos con-
dutores de veículos aos pedes-

Infração já gerou 2,5 mil multas este ano
carros nas caLÇadas

Com os carros estacionados nas calçadas, os pedestres são obrigados a arriscar a vida tendo que andar nas ruas

A regra declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça obriga supermercados a contratar ou designar funcionários para empacotar mercadorias

José Alves
zavieira2@gmail.com

tres e portadores de necessida-
des especiais. 

As calçadas e os passeios 
são locais exclusivos para o 
trânsito de pessoas a pé e ca-
deirantes e muitas vezes são 
ocupados por carros e motos, 
obrigando o pedestre a transi-

tar na via, disputando espaço 
com os veículos e pondo em ris-
co a sua segurança. 

A vendedora de medica-
mentos Jerosonita Holanda 
considera que estacionar um 
carro na calçada representa um 
desacato ao direito do pedes-

tre. “Eu acho um absurdo esses 
motoristas que não respeitam 
o direito do pedestre, que é de 
transitar livre pelas calçadas. 
Eles estacionam em cima de-
las, nos obrigando a ir para a 
rua, correndo o risco de sermos 
até atropelados. Na minha casa 

mesmo, teve um motorista que 
estacionou bem na minha por-
ta. A minha mãe, que tem di-
ficuldade de locomoção, teve 
que andar mais do que deveria 
por conta desse infrator. Lugar 
de carro é na rua, não atra-
palhando quem precisa andar 
pela calçada”. Desabafou, a 
vendedora. 

As autuações dos veículos 
encontrados estacionados na 
calçada podem ser feitas pelos 
agentes de trânsito móveis, no 
local da infração, e também, 
pela fiscalização eletrônica por 
câmeras, da Central de Tráfe-
go por Área (CTA) da Semob. 
Dependendo do transtorno 
causado, o veículo também po-
derá ser rebocado e recolhido 
ao pátio da Semob, o que im-
plicará mais um custo para o 
condutor infrator. 

No ano de 2011 foram la-
vradas 3.966 autuações por 
veículos estacionados em cal-
çadas. Em 2010 foram 2.783 
autuações, o que revela um 
crescimento médio de 33% no 
número de infrações. Denún-
cias de veículos estacionados 
na calçada podem ser feitas à 
Semob pelo 0800-281-1518 – 
ou pelos 32189336 – 9330 – na 
Central de Reclamações e In-
formações.
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Governo do Estado nomeia 
143 agentes penitenciários 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de agosto de 2012

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária (Seap), 
nomeou mais 143 candidatos 
aprovados no concurso públi-
co para Agente de Segurança 
Penitenciária, realizado em 
2008. A relação dos nomea-
dos está publicada no Diário 
Oficial de ontem. A partir de 
agora, os nomeados deve di-
rigir à Secretaria de Estado 
da Administração, no Centro 
Administrativo, em Jaguaribe, 
para tomar posse. Eles devem 
apresentar no ato da posse a 
portaria de nomeação e o lau-
do da Junta Médica do Estado.

O cuncurso público para 
Agente de Segurança Peniten-
ciária ofereceu 2.000 vagas 
para candidatos do sexo mas-
culino e feminino. Até agora 
foram nomeados 1.550 can-
didatos aprovados e classifi-
cados no certame, incluindo 
os 143 listados na edição do 
Diário Oficial desta quinta-
-feira. Os 143 nomeados são 
referentes ao 12º grupo que 
concluiu o Curso de Formação. 
Todos os agentes de segurança 
penitenciária concursados vão 
compor o efetivo das peniten-
ciárias e cadeias públicas do 
Estado.

Formação
O 17º grupo, último do 

concurso, composto por 98 
candidatos, vai concluir o Cur-
so de Formação no próximo 
dia 25 de agosto, na Escola 
do Serviço Público do Estado 
da Paraíba (Espep). As aulas 
tiveram início no último dia 
13. A formação tem duração 
de 100 horas-aula, o equiva-
lente a duas semanas de aulas 
práticas e teóricas em horário 
integral. No período do estágio 
probatório serão oferecidas 
mais 100 horas-aula de forma-
ção continuada.

Após concluírem a pri-
meira etapa de provas objeti-
vas e discursivas, os candida-
tos aprovados passarão por 
uma avaliação psicológica até 
chegarem nesta última e ter-
ceira etapa de formação de 
agentes penitenciários. O Cur-
so de Formação é dividido em 
cinco módulos, sendo quatro 
módulos de aulas teóricas e 
um de atividades práticas.

Os nomeados são todos 
candidatos aprovados no 
concurso realizado em 2008

Vinte e seis mil candidatos 
já se inscreveram para o Ves-
tibular 2013 da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
mas o pagamento da taxa no 
valor de R$ 90, que dá direito 
a realização do concurso ainda 
pode ser feito até à meia-noite 
de hoje. A instituição disponi-
biliza através desse processo 
seletivo 2.856 vagas, sendo 
metade para candidatos que 
cursaram todo o Ensino Médio 
em escolas públicas na Paraí-
ba. A concorrência, segundo a 
presidente da Convest Ana Ali-
ce Sobreira, será divulgada na 
próxima quarta-feira.

As provas serão realizadas 
nos dias 2 e 3 de dezembro, um 
domingo e uma segunda-feira, 
das 8h às 13h, em Campina 
Grande, Guarabira, Catolé do 
Rocha, João Pessoa, Monteiro, 
Patos e Araruna. O comprovan-

te de inscrição com os locais de 
prova será divulgado a partir 
de 18 de setembro.

Os candidatos isentos da 
taxa de inscrição ainda podem 
acessar o formulário de ins-
crições, que foi parcialmente 
preenchido quando o pedido 
de isenção foi feito, para com-
pletar os dados.

No primeiro dia de provas, 
os vestibulandos terão que ela-

borar uma redação e respon-
der 20 questões objetivas de 
língua portuguesa, 15 de litera-
tura e 15 de língua estrangeira. 
No segundo dia, os candidatos 
responderão 60 questões obje-
tivas específicas à área da qual 
o curso escolhido se encaixa.

O resultado final do vesti-
bular será divulgado no dia 8 
de janeiro de 2013, com ma-
trícula entre os dias 14 e 16 
seguintes. O cronograma com-
pleto de chamadas pode ser 
consultado no canal Agenda. 
Mais informações no Edital do 
Vestibular 2013, pelo e-mail 
comvest@uepb.edu.br ou pelo 
telefone (83) 3315-3368.

Enem
A UEPB também vai ofere-

cer cerca de 2.600 vagas para 
ingresso via Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2012. 
A seleção será feita pelo Siste-
ma de Seleção Unificada (SiSU), 
em janeiro de 2013.

Apae e Ipeia promovem reflexão sobre igualdade social
DirEitos Da pEssoa

Termina à meia-noite de hoje 
prazo para pagamento de taxa

VEstiBULar Da UEpB

“Em busca de igualdade. Es-
tamos aqui” é o tema da Semana 
Nacional da Pessoa com Defici-
ência Intelectual e Múltipla, que 
será realizada pela Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de João Pessoa (Apae-JP) e 
Instituto de Pesquisas e Estudos 
Ivaldo Araújo (Ipeia) entre os 
dias 21 e 28 deste mês. O objeti-
vo é propor uma reflexão sobre a 
igualdade social na defesa de di-
reitos da pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla.

De acordo com o Censo De-
mográfico 2010 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 1.045.962 paraibanos ti-

nham algum tipo de deficiência, 
ou seja, 27,7% da população. 
Desse total, 62 mil possuíam de-
ficiência mental/intelectual, o 
que equivale a 5,93%. A Apae-
-JP atende a 500 desses paraiba-
nos e seus familiares, enquanto a  
Fundação de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Funad) presta assis-
tência a 818 pessoas com defici-
ência mental/intelectual.

Para a Apae-JP, no Brasil 
já foram superadas etapas na 
qual a pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla era vista 
como ser doentio. “As últimas 
décadas, tanto no Brasil como 
no resto do mundo, vêm mar-
cando a presença cada vez mais 
atuante de jovens e adultos 
com deficiência intelectual, a 

bem dizer, também de outras 
deficiências em busca de seus 
direitos de cidadania”.

o evento
A Semana Nacional da Pes-

soa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla será aberta na próxima 
terça-feira, às 8h, no Ginásio Po-
liesportivo Ivaldo Araújo (Apae/
JP), nos Bancários, com a apre-
sentação do Grupo de Dança da 
entidade Somos Iguais e da Ban-
da da Polícia Militar-PB. Em se-
guida, também será apresentado 
o projeto de prevenção de doen-
ças renais da Nefruza/JP e serão 
prestadas orientações sobre os 
Direitos e Benefícios das Pessoas 
com Deficiência.

Todas as atividades da se-

mana serão realizadas no Giná-
sio Poliesportivo Ivaldo Araújo 
(Apae/JP), onde, no dia 22, have-
rá a I Mostra de Conhecimentos 
e Talentos da entidade, com pin-
tura, artesanato e dança em seu 
universo; esporte e lazer; leitura. 
Na quinta-feira,22, será realizada 
uma matinê, a partir das 14h; e 
na sexta-feira,23, a partir das 9h, 
haverá a VII Parada da Alimenta-
ção Saudável, com uma palestra 
sobre Alimentação Saudável, a 
cargo do Projeto Ágape e con-
curso Alimentação Saudável.

simpósio
Na sexta-feira, também será 

realizado o Simpósio da Apae-JP 
“Em busca da igualdade. Esta-
mos aqui”, que começa às 14h, 

no Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Ivaldo Araújo (Ipeia), com a 
palestra “Inclusão Escolar”, pela 
professora Mauricéia Pessoa 
Dantas, da Apae/JP. 

Às 15h, será ministrada a 
palestra “Saúde no Processo de 
Inclusão da Pessoa com Defici-
ência”  pelo médico Fernando 
Cunha Lima, da Apae/JP. Às 16h, 
a palestra ficará a cargo das as-
sistentes sociais Graça Montene-
gro  e Fátima Oliveira sobre o 
tema “Atuação do Serviço Social 
na Apae/JP”; e às 17h, haverá 
apresentação da Cartilha sobre 
Síndrome de Down pela presi-
dente da Apae/JP, Virgínia Maia. 
Mais informações no telefone 
(83) 3235-2080 ou no site www.
joaopessoa.apaebrasil.org.br.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Os candidatos que 
farão o PSS 2013 para o 
Curso de Formação de 
Oficiais da Polícia Militar 
(CFO), um dos mais con-
corridos do vestibular da 
UFPB, deverão realizar as 
inscrições pela Coperve a 
partir da próxima terça-
-feira (21).

Segundo informou 
a Comissão Coordena-
dora do Concurso, para 
ter acesso à prova o can-
didato terá que fazer 
a inscrição também na 
Coperve. Na primeira 
etapa, iniciada em julho, 
cadastraram-se 3.318 can-
didatos e a relação dos 
candidatos que tiveram 
a primeira inscrição ho-
mologada está disponível 
no site da Polícia Militar, 
que pode ser acessado 
pelo endereço eletrônico 
www.pm.pb.gov.br. Só 
serão inscritos na Coper-

ve aqueles que tiverem o 
nome nessa relação.

A taxa da inscrição 
paga pelos candidatos no 
começo de julho custeará 
os exames complemen-
tares (avaliação física e 
psicológica), a serem apli-
cados para os candidatos 
aprovados no vestibular. 
A etapa dos exames de 
saúde será custeada pelo 
próprio candidato, que 
apresentará exames labo-
ratoriais.

Este ano a Polícia 
Militar está oferecendo 
30 vagas, sendo 25 para 
homens e 5 para mulhe-
res. A idade exigida para 
o ingresso no CFO é de18 
a 30 anos. Os 2.625 candi-
datos do sexo masculino 
e 693 do sexo feminino 
cuja primeira inscrição já 
foi homologada têm até 
o dia 27 deste mês para se 
inscreverem na Coperve.

26 mil 
candidatos já 
se inscreveram 
para o 
Vestibular 2013 
da UEPB que 
será realizado 
em dezembro

A concorrência para o Vestibular 2013 da Universidade Estadual da Paraíba, que está oferecendo 2.856 vagas, vai ser divulgada na próxima quarta-feira

Inscrições para o CFO 
vão começar no dia 21

FOtO: Arquivo

Cleane Costa
cleanec@gmail.com



Vendas do comércio varejista na PB
cresceram 9,1% em junho deste ano
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As vendas do comércio 
varejista na Paraíba cres-
ceram 9,1% no mês de 
junho deste ano em rela-
ção ao mesmo período de 
2011, enquanto o fatura-
mento apresentou uma ex-
pansão de 11%. O resulta-
do, no entanto, ficou pouco 
abaixo da média nacional, 
que foi de 9,5%, segundo a 
Pesquisa Mensal de Comér-
cio, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE.

De acordo com pes-
quisa, as vendas cresceram 
9,7% no acumulado deste 
ano e o faturamento 12,5%. 
Nos dos últimos 12 meses as 
vendas registraram uma ele-
vação de 10,5%, enquanto 
a receita nominal teve uma 
alta de 13,9%.

Em relação ao comér-
cio varejista ampliado, que 
inclui o varejo e mais as ati-
vidades de veículos, motos, 
partes e peças e de material 
de construção, a pesqui-
sa mostra que o volume de 
vendas na Paraíba no mês de 

junho em relação ao mesmo 
período em 2011 teve um 
crescimento de 12,1%, en-
quanto o faturamento teve 
um incremento de 11,6%. 
Nos últimos 12 meses, as 
vendas neste mesmo indi-
cador apresentaram uma 
variação de 7,3%, enquanto 
o faturamento teve uma ex-
pansão de 9,3%. No acumu-
lado deste ano as vendas au-
mentaram 7,6% e a receita 
nominal 9,4%.

No Brasil, as vendas no 
comércio varejista cresce-
ram 1,5% e 1,9% na recei-
ta nominal em junho em 
relação ao mês anterior, de 
acordo com dados do IBGE. 
A alta nas vendas ocorre 
após o resultado negativo 
observado em maio. Pelo 
quarto mês consecutivo, a 
receita nominal teve taxa 
positiva.

Em relação a junho do 
ano passado, o volume de 
vendas teve acréscimo de 
9,5%. No acumulado do pri-
meiro semestre de 2012, a 
alta foi 9,1%. Nos últimos 
12 meses, a taxa subiu 7,5%. 
Para os mesmos períodos, a 
receita nominal de vendas 
aumentou 12,8%, 12,1% e 
11,5%, respectivamente.

Todas as 27 unidades 
da federação apresenta-
ram resultados positivos na 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Ocorrências registradas em 2012

Números de 2012

05/01 – arrombamento – Caixa Econômica Federal (CEF) - 
                 agência Trincheiras – João Pessoa.
20/01 – assalto – Banco do Brasil do município de Lagoa Seca.
31/01 – explosão – Bradesco do município de Serra Redonda.
31/01 – explosão – Banco do Brasil de Serra Redonda.
31/01 – assalto – Santander João Pessoa – agência Espaço Cultural.
04/02 – saidinha – Banco do Brasil – João Pessoa - agência Parque Solon de Lucena.
06/02 – saidinha – Itaú – João Pessoa – agência Duque de Caxias.
10/02 – arrombamento – financeira Cred Pajeú – município de Prata.
29/02 – explosão – Banco do Brasil do município de Fagundes
06/03 – explosão – Bradesco do município de Natuba
12/03 – arrombamento – Santander João Pessoa – agência Maciel Pinheiro
13/03 – arrombamento – Banco do Brasil do município de Serra Branca
20/03 – assalto – Banco do Brasil do município de Aroeiras
20/03 – tentativa de assalto – Bradesco do município de Aroeiras

28/03 – explosão – Bradesco do município de Igaracy
31/03 – explosão – Bradesco do município de Livramento
05/04 – explosão – Caixa Econômica Federal do município de Soledade
16/04 – explosão – Banco do Brasil agência do município de Coremas
08/05 – explosão – Banco do Brasil João Pessoa – agência Valentina
22/05 – arrombamento – Caixa Econômica Federal de João Pessoa – agência Trincheiras
25/05 – assalto - Banco do Brasil do município de Queimadas
30/05 – arrombamento – Santader João Pessoa – agência Tambaú
12/06 – assalto – Banco do Brasil de Campina Grande – agência UFPB
16/07 – assalto – Banco do Brasil de Campina Grande – agência UFPB
16/07 – assalto – Caixa Econômica Federal de Campina Grande – agência UFPB
17/07 – saidinha – Santander João Pessoa – agência Espaço Cultural
06/08 – explosão – Banco do Brasil do município de Barra de Santa Rosa
09/08 – assalto – Itaú de João Pessoa – agência Cruz das Armas
16/08 – explosão – Banco do Brasil do município de Serra Branca

Banco Explosões Assaltos Arrombamentos Tentativas de assalto Total

Banco do Brasil 6  5 1 0 12
Santander 0 1 2  0 3
Bradesco 4 0 1 1 6
Banco 24 horas 0 0  0 0 0
Itaú 0 1 0 0 1
Caixa Econômica 1 1 2  0 4 
Total 11 8 6  1 26

Obs.: Ainda ocorreram três saidinhas de bancos, sendo uma no BB, uma no Santander e uma no Itaú.
Fonte: Sindicato dos Bancários da Paraíba.

O resultado das vendas ficou 
abaixo da média nacional 
(9,5%), segundo o IBGE

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Dez homens fortemen-
te armados, em dois carros 
e uma moto, explodiram 
na madrugada de ontem o 
cofre do Banco do Brasil da 
cidade de Serra Branca, no 
Cariri paraibano, de onde 
subtraíram um valor finan-
ceiro ainda não divulgado 
pela gerência. Foi o tercei-
ro ato criminoso em menos 
de um ano no local e o se-
gundo caso registrado na 
agência em 2012. Apesar 
de intensas buscas da Po-
lícia Militar, os assaltantes 
não foram presos. Este ano 
já são 29 ataques a ban-
cos, com 11 explosões. Em 
dois anos foram 50 mor-
tes entre clientes, bancá-
rios e seguranças e 2.981 
ocorrências criminais, de 
acordo com estatísticas do 
Sindicato dos Bancários da 
Paraíba.

A ação dos crimino-
sos ao Banco do Brasil de 
Serra Branca ocorreu por 
volta das 3h, conforme  o 
capitão-PM José Carlos de 
Carvalho, comandante da 
2ª Companhia da Polícia 
Militar, situada no municí-
pio. Oito homens entraram 
na agência após quebrar as 
vidraças, cortar a rede elé-
trica e desligar o sistema 
de alarme. Outros dois acu-
sados  ficaram vigiando em 
frente ao banco. “Eles igno-
raram os caixas eletrônicos 
e foram direto para o cofre 
da agência, aonde usaram 
bananas de dinamite para 

a explosão”, disse o oficial. 
O barulho chamou 

à atenção de moradores 
vizinhos à agência, que 
acionaram a Polícia. “Che-
gamos minutos depois ao 
ocorrido, mas os bandidos 
já estavam em fuga”, ga-
rantiu o capitão-PM Car-
valho, informando que pe-
diu ajuda ao Batalhão da 
PM, de Monteiro, a quem 
a 2ª Companhia está su-
bordinada e também ao 2ª 
BPM, sediado em Campina 
Grande. 

Outra informação é de 
que os vigilantes de rua e 
alguns seguranças de um 
posto de combustível fo-
ram rendidos pelos assal-
tantes, mantidos reféns sob 
a mira de armas até que o 
roubo fosse efetuado. Para 
a prática do crime, os 10 
assaltantes utilizaram um 
veículo Cros Fox, um Fiat 
Uno e uma moto. As placas 
já foram identificadas e a 
Polícia acredita que não vai 
demorar muito a localizar 
os assaltantes.

Preocupação
Na manhã de ontem, 

o presidente do Sindicato 
dos Bancários da Paraíba, 
Marcos Henrique infor-
mou que os investimentos 
em segurança nas agências 
bancárias são muito pou-
cos. “Eles só gastam 5% dos 
lucros com este serviço. 
Para eles, a vida das pesso-
as está em segundo plano. 
Os banqueiros têm os segu-
ranças apenas como prote-
ção ao patrimônio e não à 
vida”, disse.

Homens explodem cofre do Banco do Brasil
EM SERRA BRANCA

Levantamento feito pela 
entidade aponta que a prefe-
rência dos bandidos tem sido 
o Banco do Brasil. Este ano já 
foram seis explosões, cinco 
assaltos e um arrombamento 
e uma saidinha de banco, to-
talizando assim 13 ocorrên-

cias. O Bradesco aparece em 
segundo lugar, com 4 regis-
tros, seguido do Santander e 
Caixa Econômica, ambos com 
quatro ocorrências registra-
das.

Para o presidente do Sin-
dicato dos Bancários, existe 

uma total falta de políticas 
preventivas por parte dos 
bancos. Ele afirma que os pla-
nos de segurança, vigentes 
desde 1983, estão ultrapas-
sados. “Os bancos insistem 
em precarizar os serviços. 
Alguns estão retirando as 

portas de segurança. Faltam 
também estratégias do Poder 
Público, que não possui um 
segmento da polícia especia-
lizado em assaltos a bancos. 
Eles consideram a segurança 
como despesa e não como in-
vestimento”, observou. 

comparação com junho de 
2011 em relação ao volume 
de vendas. Os destaques fo-
ram: Roraima (27,6%); Acre 
(21,5%); Mato Grosso do Sul 
(18,5%); Maranhão (18,3%) 
e Amapá (16,1%). Quanto à 
participação na composição 
da taxa do comércio vare-
jista, destacaram-se, pela 

ordem, São Paulo (8,7%); 
Minas Gerais (10,4%); Rio 
de Janeiro (6,6%); Rio Gran-
de do Sul (9,6%) e Paraná 
(11,3%).

Já em relação ao varejo 
ampliado, as maiores taxas 
de desempenho no volume 
de vendas ocorreram em 
Roraima (25,9%); Alagoas 

(24,8%); Acre (23,7%); Ron-
dônia (22,1%) e Mato Gros-
so (22,0%). Em termos de 
impacto no resultado global 
do setor, os destaques fo-
ram os estados de São Pau-
lo (13,2%); Rio de Janeiro 
(9,7%); Paraná (13,9%); 
Rio Grande do Sul (12,4%) e 
Bahia (19,9%).

Os resultados com ajus-
te sazonal para o volume 
de vendas apontam 24 es-
tados com variações posi-
tivas na comparação mês/
mês anterior, destacando-se: 
Mato Grosso do Sul (6,2%); 
Mato Grosso (5,1%); Bahia 
(4,4%); Rondônia (4,3%) e 
Alagoas (3,9%).

No acumulado, as vendas de veículos tiveram uma expansão no faturamento de 9,3% em junho, de acordo com pesquisa do IBGE

FOtO: Marcos Russo
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Campanha começa amanhã
VACINAÇÃO

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Conforme a organização do Comunicurtas, o 
melhor curta-metragem paraibano receberá prêmio 
de R$ 10 mil; o melhor curta nacional, prêmio de R$ 
5 mil; e o melhor vídeo produzido na Paraíba, eleito 
pelo voto popular, R$ 10 mil em serviços da produtora 
Pigmento Cinematográfico.

l PrOgrAMAÇÃO

As inscrições para as oficinas do Comunicurtas terão 
início no dia 20 de agosto e serão realizadas na secretaria 
do Departamento de Comunicação. O festival acontece de 27 
de agosto a 1° de setembro, com exibições gratuitas no Sesc 
Centro, em Campina Grande, sempre a partir das 19h.

Curso de música
 

Será aplicada neste 
domingo, dia 19, a prova 
de habilidade específica 
do curso de Música da 
Universidade Federal de 
Campina Grande. A seleção 
é para o preenchimento de 
14 vagas remanescentes do 
Vestibular 2012, sendo cinco 
para Bacharelado e nove 
para a Licenciatura.

Estado ou município
Podem contratar, pelo menos, 90 leitos que estão ocioso 

no Hospital Pedro I para amenizar a superlotação do Hospital 
Dom Luís Gonzaga Fernandes, referência em urgência e 
emergência na região do Compartimento da Borborema. 
Esta hipótese foi discutida em audiência promovida pelo 
Ministério Público com os secretários estadual e municipal 
de Saúde e dirigentes hospitalares da cidade. A definição, 
entretanto, só vai ser conhecida na quarta-feira, quando da 
realização de uma nova reunião entre as partes.

Ouvidoria do SUS
A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde tem 

lembrado à população de Campina Grande que qualquer 
denúncia referente à saúde no município, assim como 
reclamações e sugestões, pode ser feitas, até de forma 
anônima, à Ouvidoria SUS através do 0800 083 5100 
(ligação gratuita).

Mudança
 

Após trocar o vice, o 
prefeitável Sizenando Leal 
(PSOL) teve a candidatura 
deferida. Ele havia sido 
impugnado porque Ari 
Cirne, escolhido para vice, 
teve o registro indeferido 
por não ter prestado contas 
da campanha de 2010. Ari 
foi substituído por João 
Nunes.

Premiação

Segunda plenária

O Sitrans, Associação Comercial, CDL e FIEP promovem, 
hoje a partir das 8h na Fiep, a segunda plenária do Fórum 
Permanente sobre Mobilidade Urbana. Os temas, “A Mobilidade 
Urbana e a Responsabilidade dos Municípios – Aspectos Legais” 
e “As Novas Tecnologias e os Benefícios da Integração Tarifária 
Regional”, serão abordados pela engenheira Valeria Barros, 
especialista em transporte público, e pelo diretor da Transdata 
Smart, empresa que implantou a bilhetagem eletrônica no sis-
tema de transporte coletivo urbano de nossa cidade.  

“Sem comunicação”

Esta prevista para hoje, a liberação das novas linhas telefôni-
cas nos departamentos de Comunicação Social, Serviço Social, 
Administração, Ciências Contábeis, História, Geografia, Pedagogia, 
Filosofia e Letras da UEPB.  Devido à transferência dos nove cursos 
que integram o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e Cen-
tro de Educação (CEDUC) para o Centro de Integração Acadêmica 
da Universidade Estadual da Paraíba, em Bodocongó, todos os 
números de telefones estão sendo substituídos por novas linhas.

Cisternas para zona rural
 

Os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e o das  Cidades investirão R$ 85,84 milhões na 
construção de 40 mil cisternas na zona rural, por meio do 
Plano Brasil Sem Miséria. Os ministérios assinaram termo de 
cooperação para a construção das unidades em áreas rurais 
atendidas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Os recursos 
do MDS serão repassados ao Ministério das Cidades, em quatro 
parcelas, até 2014.

Comunicurtas
O Festival Audiovisual de Campina Grande (Comunicurtas) 

divulgou a listagem com os trabalhos selecionados para 
participar de suas cinco mostras competitivas, subdivididas 
nas seguintes categorias: “Brasil”; “Tropeiros da Borborema”; 
“Estalo”; “Telejornalismo” e “A Idéia é...”.

Campina Grande terá 85 
locais de vacinação, entre 
postos fixos e volantes

Começa amanhã e vai até 
sexta-feira,  dia 24 deste mês, a 
Campanha de Multivacinação 
para que crianças menores 
de cinco anos de idade sejam 
imunizadas de acordo com o 
esquema vacinal. O lançamen-
to da ação aconteceu nessa 
terça-feira (14) em Brasília, 
através de entrevista coletiva 
do ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha.

Além de revisar e 
atualizar as vacinas das 
crianças nesta faixa etária, 
a campanha vai implantar as 
vacinas VIP (Pólio Inativada), 
que passa a ser injetável para 
as crianças que estiverem to-
mando pela primeira vez, e 
Pentavalente, a qual imuniza 
contra difteria, tétano, coque-
luche, hemophilus influenza 
tipo B e hepatite B.

Amanhã, em Campina 
Grande, além da abertura da 
campanha, acontece também 
o Dia D, quando 85 locais de 

Crianças até cinco anos de idade serão imunizadas de acordo com o esquema vacinal existente

FOTOS: Divulgação

vacinação, entre fixos e volan-
tes, estarão funcionando das 
8h às 17h. A coordenadora 
de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde, Tânia 
Jerônimo, pede que todas as 
crianças menores de cinco 
anos de idade sejam levadas 
aos locais de vacinação para 
que a Caderneta de Saúde 
seja avaliada e, de acordo 
com a necessidade de cada 

uma, o esquema vacinal ser 
atualizado, que é o principal 
objetivo da campanha.

A partir da segunda-
feira, a Campanha de Multi-
vacinação será realizada nas 
UBSF (Unidades Básicas de 
Saúde da Família), Centro 
de Saúde, ISEA (Instituto de 
Saúde Elpídio de Almeida) 
e da Unidade da Criança 
do HUAC (Hospital Univer-

sitário Alcides Carneiro). 
“Mesmo que os pais achem 
que o esquema de vacinação 
está completo, é importante 
ir aos locais de vacinação 
para avaliação da cadern-
eta”, explica a coordenadora.

Durante a campan-
ha, todas as vacinas do 
calendário básico de vaci-
nação da criança estarão 
disponíveis.

O Governo do Estado vai inau-
gurar no dia 20 deste mês, em Cam-
pina Grande, a Sala de Situação, um 
centro de gestão de situações críticas 
que vai acompanhar as tendências 
hidrológicas na Paraíba. O centro vai 
monitorar chuvas, níveis e vazões dos 
rios e capacidade dos reservatórios, 
possibilitando – entre outras coisas 
– a prevenção de eventos extremos 
como secas e enchentes.

A Sala de Situação foi construída 
em parceria com a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e vai funcionar com 
modernos equipamentos na Agên-
cia Estadual das Águas (Aesa), no 
campus da Universidade Federal de 
Campina Grande, no bairro de Bo-
docongó.

“A Sala de Situação coloca a 
Paraíba na vanguarda da gestão 

de recursos hídricos. Nosso Esta-
do vai integrar o sistema nacional 
de monitoramento hidrológico e 
climático que funciona de forma 
ininterrupta, 24 horas por dia. Com 
estes equipamentos vamos ter a 
possibilidade de minimizar os efei-
tos dos eventos críticos já que te-
remos uma gama de informações 
repassadas com maior agilidade e 
precisão, possibilitando um atendi-
mento mais rápido à população”, 
observou a diretora-presidente da 
Aesa, Ana Maria Torres.

O Centro de Gestão de Situa-
ções Críticas já conta com 14 plata-
formas de coleta de dados e outras 
seis vão ser instaladas até o final de 
agosto. Os aparelhos possuem sen-
sores de chuva, pressão barométrica 
e de nível da água, e transmitem 

as informações via satélite para os 
computadores instalados na Aesa.

“As plataformas são estações 
agrometeorológicas automáticas, de 
última geração, que coletam, arma-
zenam e transmitem em tempo real 
dados ambientais como temperatura 
do ar, umidade relativa do ar, direção 
e velocidade do vento, radiação so-
lar, pressão atmosférica, precipitação 
pluviométrica, umidade e tempe-
ratura do solo”, explicou o gerente 
executivo de monitoramento e hi-
drometria da Aesa, Lucílio José dos 
Santos Vieira.

No projeto foram investidos 
mais de R$ 2 milhões, com recursos 
próprios do Governo do Estado, da 
Agência Nacional das Águas e da 
Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep).

Agência Estadual das Águas ganha uma 
moderna e equipada Sala de Situação

A Sala de Situação foi construida em parceria com a Agência Nacional de Águas (Aesa), no campus da UFCG, em Bodocongó 

Fórum busca maior aproximação entre 
comerciantes e fabricantes de calçados

Foi realizado na noite de 
ontem no auditório da Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado da Paraíba (FIEP), em 
Campina Grande, o Fórum de 
Lojistas de Calçados do mu-
nicípio. O evento, que tem o 
tema “Produção e vendas sus-
tentáveis”, reuniu empresários 
do setor de calçados da região 
da Borborema para discutir 

melhores formas  de relacio-
namento entre comerciantes e 
fabricantes do polo calçadista 
paraibano.

Segundo o agente de 
inovação local do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas da Paraíba (Sebrae), 
David Veiga, o fórum  é tam-
bém uma forma de mostrar 
os produtos locais, que têm 
pouca visibilidade. A maioria 
dos empresários compra ape-
nas marcas nacionalmente fa-

mosas. “O polo de calçados da 
Paraíba conquistou o seu es-
paço no cenário nacional, mas 
muitos lojistas da cidade ain-
da não têm conhecimento da 
qualidade dos produtos fabri-
cados no Estado”, citou David.

O evento, formato de talk 
show, reuniu no palco, em-
presários de grandes lojas de 
calçados que responderam 
perguntas feitas pela plateia, 
constituída principalmente 
de outros empresários, ge-

rentes comerciais, gerentes 
de marketing, entre outros. 
Segundo David Veiga, “o fó-
rum realizou uma importante 
ação, que foi a de estreitar o 
relacionamento entre lojistas 
e fabricantes do polo indus-
trial da Paraíba com o obje-
tivo de fomentar as negocia-
ções”, completou o agente de 
inovação local do Sebrae Pa-
raíba, que destacou a impor-
tância da escolha de Campina 
Grande como sede do fórum.

Diogo Almeida
Especial para A União



Paraíba tem espaço fiscal ampliado
equilíbrio financeiro

Estado terá R$ 929 milhões 
a mais na capacidade 
de endividamento
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Salários de vereadores 
da capital sobem para 
cerca de r$ 16 mil
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agenda dos candidatos

O candidato, pela manhã, 
se reúne na sede do partido. À 
tarde, se reúne com a coorde-
nação da campanha. À noite, 
a partir das 19h, participa da 
assembleia dos servidores dos 
Correios.

antônio radical 
(PSTu)

O candidato pela manhã, 
às 9h, toma café da manhã com 
profissionais da iniciativa priva-
da, em Manaíra. Às 17h, participa 
de caminhada, no Bairro dos 
Ipês. Às 19h30, se reúne com 
lideranças comunitárias no Dis-
trito Industrial de Mangabeira. 
Às 20h30, se reúne com empre-
sários, no Cristo.

A candidata, a partir das 
6h, participa de adesivagem no 
sinal da farmácia RedeMed Ban-
cários. Às 13h, grava o Guia Elei-
toral. Às 18h30, faz caminhada 
no Padre Zé, com concentração 
no cruzamento da Avenida Fa-
gundes Varela com a Avenida 
Mardokeu Nacre, próximo à Es-
cola Municipal Hugo Moura.

Durante todo o dia de 
hoje, das 8h às 17h, o candi-
dato vai se dedicar à gravação 
do Guia Eleitoral. À noite, Ma-
ranhão participa de uma cami-
nhada pelas ruas do bairro do 
Roger. A concentração será às 
18h, na Rua Juiz Gama e Melo, 
no cruzamento próximo ao Sin-
dicato dos Eletricitários. 

A candidata participa, às 
9h, de uma reunião com mo-
radores do bairro do Cristo. Às 
14h, fará corpo a corpo no Cen-
tro da cidade e, às 20h, Lour-
des participa de reunião com o 
partido.

Às 7h, faz adesivagem 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
em frente o Posto Metrópole; 
às 16h, condece entrevista; às 
17h30, tem reunião com agen-
tes de saúde em Cruz das Ar-
mas; às 19h, inaugura comitê da 
campanha em Mangabeira e faz 
caminhada pelo bairro.

O candidato, a partir das 
6h30, participa de panfletagem 
no Cristo, no Colégio José Lins 
do Rego, onde funciona a UEPB. 
À tarde, a partir das 17h, parti-
cipa da inauguração do comitê.

cícero lucena 
(PSDb)

estelizabel 
bezerra (PSb)

José Maranhão 
(PMDb)

lourdes Sarmento 
(Pco)

luciano cartaxo 
(PT) 

renan Palmeira 
(PSol)

A Paraíba teve o espaço 
fiscal ampliado em R$ 929 
milhões para novos investi-
mentos na infraestrutura, sa-
neamento, habitação e mobi-
lidade urbana. O anúncio foi 
feito ontem, em Brasília, pelo 
ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, que assinou um 
termo de abertura de um es-
paço fiscal de R$ 42,2 bilhões 
com 17 Estados do país den-
tro do Plano de Ajustamento 
Fiscal (PAF). O termo do PAF 
da Paraíba foi assinado pelo 
ministro e pelo governador 
Ricardo Coutinho, que esteve 
acompanhado do secretário 
executivo do PAC e superin-
tendente da Suplan, Ricardo 
Barbosa.

O ministro Guido Mante-
ga destacou que a ampliação 
do espaço fiscal dos Estados 
reflete a necessidade de com-
partilhamento dos benefícios 
da estabilidade econômica 
entre os entes que se esfor-
çaram em manter equilibra-
da a situação fiscal e reduzir 
os níveis de endividamento. 
“Essas ampliações são im-
portantes em um cenário 
de forte crise internacional 
para que os Estados aumen-
tem os seus investimentos e 
contribuam com os esforços 

que o Governo Federal vem 
realizando para a reativação 
da economia brasileira”, ex-
plicou o ministro, prevendo 
uma taxa de crescimento do 
país de 5% neste ano.     

O governador Ricardo 
Coutinho considerou positi-
va a ampliação do espaço de 
endividamento dos Estados 
que adotaram uma disciplina 
fiscal, como a Paraíba, que 
conseguiu sair de um défi-
cit orçamentário de R$ 411 
milhões em 2010 para um 
superávit de R$ 450 milhões 
em 2011. “Apesar dos ajus-
tes, conseguimos investir 
algo muito superior e vamos 
chegar a um pico de R$ 4 bi-
lhões até 2014”.

Ricardo ponderou que 
o ajuste fiscal não quer di-
zer que haja folga de caixa, 
pois em julho havia uma 
perspectiva de crescimento 
de 16% do Fundo de Parti-
cipação dos Estados (FPE) 
que não se consolidou e a 
Paraíba perdeu R$ 31 mi-
lhões da sua arrecadação 
no mês. Ele ressaltou que, 
por outro lado, existe um 
crescimento vegetativo das 
despesas e é necessário que 
Governo Federal e Estados 
discutam medidas compen-
satórias para Estados mais 
dependentes de FPE, com 
o acesso a recursos livres 
que possam ser utilizados 
para o próprio custeio da 
máquina. 

Foto: Antonio Cruz-ABr

O Fórum Paraibano de 
Combate à Corrupção (Foc-
co/PB) e o Instituto Soma 
Brasil vão lançar no dia 29 
deste mês o Programa Cida-
des Sustentáveis, que tem 
como objetivo comprome-
ter os candidatos a incluí-
rem propostas ambientalis-
tas nos seus programas de 
Governo.

O lançamento será no 
auditório da Receita Federal, 
na Avenida Epitácio Pessoa, 
1705, na Capital, e contará 
com as presenças de todos 
os candidatos a prefeito, 
além de representações do 
setor público e da sociedade 
civil organizada.

O Programa Cidades 
Sustentáveis é fruto da mo-
bilização de uma rede de 
organizações sociais que 
estão utilizando as eleições 

municipais deste ano para 
colocar a sustentabilidade 
na agenda da sociedade, dos 
partidos políticos e dos can-
didatos.

“O objetivo é sensibi-
lizar, mobilizar e oferecer 
ferramentas para que as ci-
dades brasileiras se desen-
volvam de forma econômi-
ca, social e ambientalmente 
sustentável”, resume o pre-
sidente do Focco/PB, Alber-
to Silva.

Os organizadores do 
evento informaram que, 
através desse programa, os 
candidatos podem ter aces-
so a uma agenda completa 
de sustentabilidade urbana. 
A rede conta com um con-
junto de indicadores asso-
ciados, e é enriquecida por 
casos exemplares nacionais 
e internacionais que podem 

ser projetados e aproveita-
dos pelos gestores públicos 
municipais.

Durante o lançamento, 
o presidente do Conselho 
Deliberativo do Instituto 
Ethos de Empresas e Res-
ponsabilidade Social, Oded 
Grajew, apresentará deta-
lhes do programa e é por 
isso que os candidatos estão 
sendo os principais convi-
dados a assinar uma “Carta 
Compromisso do Programa”.

Realizado nacionalmen-
te pelo Instituto Ethos, Rede 
Nossa São Paulo e Rede So-
cial Brasileira por Cidades 
Justas e Sustentáveis, o Pro-
grama Cidades Sustentáveis 
já é uma realidade em diver-
sas cidades brasileiras como 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Luis, Recife e 
Belo Horizonte. 

O governador Ricardo 
Coutinho garantiu que a Pa-
raíba continuará investindo 
com os R$ 550 milhões do 
BNDES, mais R$ 689 milhões 
do Proinveste, que significam 
mais de R$ 1,2 bilhões. Ele 
acrescentou que, somados 
outros programas e recursos 
próprios, a Paraíba chegará a 
R$ 4 bilhões em obras estru-
turantes. “Mesmo com esses 
empréstimos, estaremos uti-
lizando 25% e teremos 75% 
da capacidade para futuros 
investimentos”, explicou.      

Os Estados que aderiram 
ao PAF foram Acre, Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Es-
pírito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Rondônia, Roraima, Santa Ca-
tarina, Sergipe e São Paulo. Os 
demais não realizaram suas 
revisões ou terão que revisar 
os programas neste ano.

Situação Fiscal 
A Paraíba cumpriu as 

metas pactuadas com a Se-

cretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN) e registrou fluxo 
positivo em R$ 150 milhões. 
O valor é resultado do equi-
líbrio entre a arrecadação de 
R$ 3,6 bilhões e a despesa de 
R$ 3,4 bilhões, empenhadas 
pelo Governo da Paraíba, de 
janeiro a julho de 2012.

Desde o início da gestão, 
o Estado registra superávits 
sucessivos. No mesmo período 
do ano passado, a comparação 
entre receita e despesa gerou 
R$ 400 milhões positivos. Com 
a manutenção do equilíbrio 
fiscal e financeiro, o Governo 
da Paraíba mais que dobrou a 
previsão de investimentos to-
tais até 2014. A média é de R$ 
1 bilhão de investimentos por 
ano, totalizando mais de R$ 3 
bilhões destinados a diversos 
programas e ações desenvol-
vidos pelo Governo Estadual, 
um recorde de desempenho 
comparado à média de R$ 450 
milhões dos anos anteriores, 
mesmo em um cenário de crise 
na Europa e retração da econo-
mia do país.

lista dos 17 estados com ampliação fiscal

Metas cumpridas com o Tesouro TRT realiza 
Semana de 
Conciliação 
em novembro

DeSenVolViMenTo SuSTenTÁVel

n Acre – R$ 1.195 milhões
n Alagoas – R$ 710 milhões
n Amazonas – R$ 1.409 milhões
n Bahia – R$ 5.662 milhões
n Ceará – R$ 1.726 milhões
n Espírito Santo – R$ 4.621 milhões

n Maranhão – R$ 1.637 milhões
n Mato Grosso do Sul – R$ 959 milhões
n Mato Grosso – R$ 1.201 milhões
n Pará – R$ 986 milhões
n Paraíba – R$ 929 milhões
n Pernambuco – R$ 3.306 milhões

n Rondônia – R$ 311 milhões
n Roraima – R$ 498 milhões
n Santa Catarina – R$ 3.679 milhões
n Sergipe – R$ 1.435 milhões
n São Paulo – R$ 11.959 milhões
 Total – r$ 42,2 bilhões

O governador Ricardo Coutinho participou de reunião com o ministro Guido Mantega, ontem, em Brasília, para a assinatura do termo

Focco-PB cobra propostas 
ambientalistas de candidatos

A VII edição da Semana 
Nacional de Conciliação, rea-
lizada pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), em parceria 
com os tribunais brasileiros, 
está programada para se re-
alizar este ano de 7 a 14 de 
novembro. A novidade da 
Semana de Conciliação de 
2012 está em sua duração: di-
ferentemente das outras seis 
edições, que duravam os cin-
co dias úteis da semana, este 
ano o evento contará com um 
final de semana.

A juíza Nayara Queiroz, 
coordenadora do Núcleo 
de Conciliação e Solução de 
Conflitos do TRT da Paraí-
ba participou do II Encon-
tro Nacional dos Núcleos de 
Conciliação, que aconteceu 
no auditório do Conselho Fe-
deral de Justiça, em Brasília 
na última segunda-feira.



Reajuste e polêmica na Câmara
SALÁRIOS MAIORES
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GERAL

Vereadores da Capital, que 
recebiam cerca de R$ 9 mil, 
passam a ganhar R$ 16 mil

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

É uma decisão do final 
do semestre passado, mas a 
grande polêmica de ontem 
na Câmara de João Pessoa 
foi o aumento de mais de 80 
por cento que os vereadores 
aplicaram em seus salários, 
no esforço concentrado da 
última sessão ordinária do 
semestre passado.

“Eu nem vi”, afirmou 
o vereador Mangueira 
(PMDB), ao justificar que 
não votou no aumento por-
que, juntamente com outros 
vereadores, havia saído do 
plenário em protesto contra 
a apreciação de vários vetos 
que o prefeito Luciano Agra 
(sem partido) havia encami-
nhado ao Poder Legislativo.

O aumento elevou os 
salários dos vereadores da 
Capital de R$ 9 mil para 
pouco mais de R$ 16 mil, 
justificado no fato de os 
vereadores da Capital ga-
nharem, pela Constituição, 
o correspondente a 70 por 
cento do que ganham os de-
putados estaduais.

Mangueira justificou 
que só protestou porque, na 
sua opinião, a decisão não 
deveria ser tomada sem o 
conhecimento da população. 
“Se a lei estabelece que o ve-

Por que vai ter aumento de 
salário na Câmara?

Os vereadores de João Pessoa se reuniram e 
reajustaram os próprios salários em mais de 60 por cento. 
Os novos valores só entrarão em vigor a partir de 1º de 
janeiro, quando os novos parlamentares assumem seus 
cargos na Câmara Municipal da Capital. 

O aumento é uma agressão ao povo de João Pessoa 
que, através do pagamento de pesados impostos, sustentam 
os salários dos vereadores. Além do mais, a Câmara 
Municipal de João Pessoa corre o risco de agredir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ultrapassando seus limites. 

Desde anteontem que os jornalistas procuram o 
presidente da Câmara Municipal, vereador Durval Ferreira, 
para ele explicar o que levou a Mesa Diretora da casa a 
reajustar os salários dos vereadores. O presidente dá o 
silêncio como resposta e sempre inventa uma desculpa para 
atender os repórteres. 

Por essas e outras, a Câmara Municipal de João Pessoa 
é um dos órgãos públicos com menos credibilidade perante 
a sociedade pessoense. Os vereadores só pensam em suas 
mordomias, nos seus salários, nos seus ganhos pessoais. 

O interesse coletivo é deixado de lado em nome do 
interesse pessoal. Ninguém se preocupa com as necessidades 
da cidade e de sua gente. Poucos estão preocupados com 
educação, saúde, bem-estar coletivo, essas coisas que deveriam 
nortear a atividade de um parlamentar de verdade. 

Por essas e outras também é que as pesquisas 
mostram que mais de 60 por cento da população ainda não 
sabem em quem votar para vereador. Não todos, mas uma 
boa parte dos vereadores de João Pessoa se elege para pedir 
emprego para seus familiares e trocar voto no plenário por 
regalias dadas pelos prefeitos que se sucedem. 

Mas essa farra não é exclusiva da Câmara Municipal 
de João Pessoa, não. É uma ação articulada contra o povo 
e todas as Câmaras estão definindo novos salários para os 
vereadores que assumirão em janeiro do próximo ano. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Entre os 21 vereadores, o 
único que estava presente na 
sessão e que realmente votou 
contra foi Geraldo Amorim, 
do PDT e, ontem, em entre-
vista, ele reafirmou seu voto e 
seu posicionamento.

“Mandato não é empre-
go”, resumiu Amorim, ao co-
mentar que, quando fosse 

eleito, o político deveria con-
tinuar ganhando o salário 
que recebia do órgão público 
ou da empresa privada onde 
já trabalhava, tendo direito 
somente a ficar licenciado 
para exercício do mandato”.

Para Amorim, o manda-
to só deveria gerar uma aju-
da de custo para pagamento 

de telefone e de outras des-
pesas de gabinete. “Mandato 
é uma prestação de serviço 
social em defesa da popula-
ção”, disse.

Amorim, que não está 
disputando reeleição justa-
mente porque já é reeleito e 
defende a tese de que nin-
guém deveria ter direito a 

mais de dois mandatos, dis-
se que votou contra e que 
repetiria o voto se a votação 
do aumento fosse hoje. “E 
muito mais errado do que 
esse aumento é o fato de as 
casas legislativas sempre 
realizarem esse tipo de vo-
tação às escondidas”, com-
pletou.

reador deve ganhar 70 por 
cento dos deputados estadu-
ais, não haveria o que escon-
der”, afirma o vereador.

Ele lembrou que muita 
gente, inclusive a impren-
sa, não tomou conhecimen-
to porque o aumento foi 
incluído num pacote de de-
zenas de projetos, vetos e 
requerimentos que faziam 
parte do esforço concen-
trado do último dia de vo-

tação do semestre passado.
O vereador Tavinho San-

tos (PTB) explicou, por sua 
vez, que, em vez de criticar, as 
pessoas deveriam era cobrar 
dos vereadores que, de fato, 
trabalhassem para justificar 
os vencimentos a que têm di-
reito. “É estranho que falem 
tanto dos salários dos verea-
dores e esqueçam os salários 
de procuradores, juízes e con-
selheiros, que são muito maio-

res”, afirma Tavinho.
Ele destacou que o ve-

reador precisa ganhar bem 
para poder exercer o seu 
mandato com independên-
cia e com um mínimo de es-
trutura financeira. “Como é 
que um vereador vai poder 
representar bem a popula-
ção se ele mesmo não tiver 
como sustentar as despesas 
do seu mandato”, questiona 
o vereador.

Tavinho disse que vereadores precisam ganhar bem para exercer o mandato com independência

Amorim: votação realizada às escondidas

A cada terça-feira, 
um dos sete candida-
tos a prefeito de João 
Pessoa vai ser convida-
do para participar da 
sessão da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa, 
ocasião em que pode-
rá apresentar sua pla-
taforma de governo e 
debater os problemas 
da cidade com os vere-
adores.

A decisão está sen-
do acatada pela Mesa 
da Casa e partiu de uma 
sugestão apresentada 
pelo vereador Fernan-
do Milanez, do PMDB. 
Em entrevista e em pro-
nunciamento feito da 
tribuna, ele destacou 
que o Poder Legislativo 
sempre foi o local mais 
adequado para que os 
postulantes ao cargo 
de prefeito mostrem o 

que se propõe a fazer 
pela cidade.

“Nós sabemos que 
os veículos de imprensa, 
especialmente o rádio e 
a televisão, já são im-
portantes espaços para 
que a população conhe-
ça seus candidatos, mas 
o diferencial da Câma-
ra é que, aqui, eles vão 
debater os problemas 
juntamente com aque-
les que já fazem parte 
da representatividade 
popular”, afirmou Fer-
nando Milanez.

Ele disse que o fato 
de também contar com 
uma TV faz com que a 
Câmara Municipal pos-
sa prestar com abran-
gência mais esse serviço 
à sociedade. “Através 
da TV Câmara, o elei-
tor pode não somente 
acompanhar e conhecer 

as propostas dos candi-
datos, mas também par-
ticipar através dos seus 
representantes no Po-
der Legislativo”, disse.

O vereador comen-
tou que foi muito bom 
a Mesa da Câmara ter 
acolhido a sugestão 
porque isso também 
vai representar mais 
uma motivação para as 
sessões de plenário das 
terças-feiras, justamen-
te num período em que 
vereadores e população 
estão plenamente vol-
tados para as eleições.

“Creio que, além 
de movimentar mais as 
sessões, a presença dos 
candidatos vai repre-
sentar mais um grande 
serviço que a Câmara 
vai prestar à democra-
cia e à população do 
município”, concluiu. 

Candidatos à prefeitura de 
JP vão apresentar propostas

SESSÕES DAS TERÇAS-FEIRAS

Foto: Divulgação

Já sancionou

O governador Ricardo Coutinho sancionou ontem o projeto de 
lei que autoriza o Estado a contrair empréstimos para a Paraíba no 
valor de mais de R$ 900 milhões. O empréstimo será feito junto a 
instituições oficiais de crédito como Caixa Econômica e BNDES. O 
governador vetou uma emenda aprovada em plenário. 

O veto à emenda ainda vai para a AL. 

Na Justiça

A Procuradoria Geral do Estado vai notificar a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa sobre a obrigatoriedade de manter as placas de identificação de 
obras públicas, bem como os danos causados pela retirada das placas que 
identificavam obras do Governo do Estado, no bairro de Mangabeira. De acordo 
com a Procuradoria, o Estado não foi comunicado sobre a retirada. A ação 
aconteceu no início da manhã de ontem.

Que confusão é essa, minha gente?

Em defesa da falésia

Há um movimento se formando em João Pessoa para atuar em defesa 
da Falésia do Cabo Branco. O movimento já recebeu a adesão de advogados 
para acionar o Ministério Público a tomar uma posição e forçar o Estado e a 
Prefeitura da Capital a se pronunciarem sobre o fato. 

Isso vai dar o que falar.  

O dedo na ferida

O deputado Efraim Filho (Democratas) foi ferino ontem. Perguntaram  
o que ele achava do ex-governador José Maranhão estar na frente nas 
pesquisas feitas para a Prefeitura de João Pessoa. “Desde o ano de 2002, 
Maranhão ganha nas pesquisas. Só que pesquisa não ganha eleição”, disse o 
deputado. 

Precisa dizer mais alguma coisa?

Trabalho dobrado

O bom desempenho do município de Várzea na educação começou com 
investimentos feitos pelo então prefeito Demarzinho Marinho, em 1997, 
quando assumiu a Prefeitura. O trabalho teve continuidade na administração 
do Galego de Várzea, atual prefeito, que assumiu o cargo em 2008.

Essa não é a primeira vez que Várzea aparece bem na fita da 
educação. 

AL dá início 
ao projeto 
Memorial 
Parlamentar

Um espetáculo teatral 
marcou ontem  o início do 
projeto Memorial Parla-
mentar e sua História, na 
Assembleia Legislativa. For-
mado por funcionários da 
própria Assembleia, o grupo 
se baseia no próprio mate-
rial existente no Memorial 
para contar a história da 
Casa de Epitácio Pessoa. Na 
apresentação, os nove ato-
res, vestidos a caráter, pas-
seiam pelos aposentos do 
local, contando um pouco 
mais desta parcela da me-
mória da Paraíba.

O grupo teatral vai apre-
sentar este espetáculo todas 
as terças-feiras e quintas-
-feiras, a partir da próxima 
semana. As escolas que dese-
jam participar do projeto po-
dem entrar em contato com 
o Memorial através do núme-
ro 3214-4639 ou 3214-4654.

A visitação no Memorial 
Parlamentar é aberta ao pú-
blico de segunda-feira à sex-
ta-feira, das 9h às 17h, com 
entrada gratuita. 



JULGAMENTO DO MENSALÃO

Para Barbosa, o petista 
cometeu crime de corrupção, 
assim como Marcos Valério

Relator pede condenação de Cunha
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Rio de Janeiro – Alvo de 
ataques de advogados dos 
réus do processo do mensa-
lão, o procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel, 
foi defendido ontem, duran-
te congresso da categoria. 
O presidente do Conselho 
Nacional de Procuradores-
-Gerais, Cláudio Lopes, disse 
que são inaceitáveis os “de-
boches” contra o chefe do 
Ministério Público Federal 
(MPF).

“Não podemos compac-
tuar com os comentários 

Brasília - O ministro Joa-
quim Barbosa votou pela con-
denação do deputado federal 
João Paulo Cunha (PT-SP) por 
corrupção passiva e de Mar-
cos Valério e seus ex-sócios 
na SMP&B Cristiano Paz e Ra-
mon Hollerbach por corrup-
ção ativa na primeira decisão 
de mérito que proferiu no jul-
gamento do mensalão.

Para o relator da ação, 
João Paulo e os sócios comete-
ram crime de corrupção por-
que o petista recebeu R$ 50 
mil para interferir em favor 
da SMP&B em uma licitação 
da Câmara dos Deputados, 
além de autorizar a subcon-
tratação durante a execução.

"O pagamento de R$ 50 
mil foi um claro favoreci-
mento privado oferecido por 
agência que veio a concorrer 
em licitação, em benefício 
próprio de João Paulo, uma 
vez que lhe cabia consti-
tuir a comissão de licitação, 
processar, julgar e autorizar 
contratações de terceiros, 
sempre no âmbito desse con-
trato, garantindo a remune-
ração da agência cujos servi-
ços prestados foram ínfimos 
com o montante das despe-
sas autorizadas", afirmou o 
ministro.

O ministro enfatizou que 
dos R$ 10,7 milhões repassa-
dos pelo contrato, apenas R$ 
17 mil se referiram a serviços 
prestados diretamente. Nas 
terceirizações, a SMP&B rece-
bia honorários.

Barbosa destacou que 

João Paulo manteve encon-
tros com Marcos Valério e 
seus sócios durante o período 
de elaboração de licitação e 
ao longo do processo. Recha-
çou a alegação do petista de 
que o dinheiro recebido tinha 
como origem o ex-tesoureiro 
do PT Delúbio Soares com 
o fato de que João Paulo se 
reuniu com Marcos Valério 
na véspera do saque feito por 
sua esposa, Márcia Regina, no 
Banco Rural e que documento 
assinado por ela explicitava 
que o dinheiro era provenien-
te da agência.

Destacou depoimentos 
de integrantes da comissão 
de licitação, indicados pelo 
petista, reconhecendo que a 
agência não tinha cumprido 
alguns critérios do certame 
para obter as notas que obte-
ve no processo. Enfatizou ain-
da que em licitação realizada 
dois anos antes, em 2001, a 
SMP&B ficou em último lugar 
em disputa na Câmara com 
proposta semelhante. Barbo-
sa rechaçou ainda a defesa de 
João Paulo quando afirmou 
que o recurso era para caixa 
dois, para pagamento de pes-
quisas pré-eleitorais. 

Não sabia
A defesa de João Paulo 

Cunha admite que sua mu-
lher sacou R$ 50 mil em uma 
agência do Banco Rural, mas 
diz que ele não sabia que o 
dinheiro tinha origem ilícita. 
Nega ainda que Cunha te-
nha favorecido a empresa de 
Marcos Valério na Câmara. Já 
a defesa de Valério diz que 
os empréstimos para suas 
empresas foram legítimos e 
que o dinheiro emprestado 
por ele ao PT era destinado 
ao pagamento de dívidas de 
campanha.

Depois de bate-boca entre Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, ficou decidido que cada ministro votará da maneira que quiser   

Procuradores defendem Gurgel de ataques
dos advogado, à medida que 
deboches e comparações 
grosseiras são utilizadas”, 
criticou. “Concordamos que 
as defesas possam discutir 
questões jurídicas para de-
fender seus constituintes, 
mas não podemos aceitar 
adjetivações grosseiras con-
tra o procurador-geral da 
República. Estamos ao lado 
dele”, reforçou Lopes, ao co-
mentar sobre o andamento 
do julgamento do mensalão, 
em curso no Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Durante a abertura do 
1º Congresso Internacio-
nal do Conselho Nacional 

de Procuradores-Gerais do 
Ministério Público, Cláu-
dio Lopes, também criti-
cou a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
37/2011, que limita o po-
der de investigação do MP. 
Ele lembrou que o próprio 
mensalão resulta do traba-
lho investigativo do MPF.

“Não queremos subs-
tituir a polícia, mas não po-
demos privar a sociedade da 
apuração devida, ainda que 
em casos excepcionais, quan-
do a polícia, por algum inte-
resse, ineficiência ou omis-
são, não fizer determinada 
investigação”, disse Lopes. 

“Nossa posição, nesse senti-
do, é intransigível e inegoci-
ável”, completou sobre a PEC.

Além do tema do tra-
balho investigativo dos mi-
nistérios públicos, prática 
comum em órgãos similares 
fora do país, como o MP da 
Argentina, será debatido, no 
evento, o controle externo da 
atividade policial.

Hoje, para o encerra-
mento, está prevista palestra 
do presidente do STF, Carlos 
Ayres Britto, e a assinatura 
de acordo com a Rede Judi-
ciária Europeia para troca 
de informações que facilite 
investigações.

Brasília - Após um 
intenso bate-boca, o 
plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
decidiu que cada mi-
nistro votará da forma 
como quiser. O colegia-
do não chegou a um 
consenso sobre qual fór-
mula adotar na votação: 
a do relator do caso, 
Joaquim Barbosa, que 
queria votar de acordo 
com os nove itens elen-
cados pela denúncia do 
Ministério Público Fede-
ral, ou do revisor, Ricar-
do Lewandowski, con-
forme cada um dos 37 
réus da ação penal.

“Eu julgarei seguin-
do essa lógica da denún-
cia a começar pelo item 
3, como fiz em 2007”, 
afirmou Barbosa, no 
início do voto. Lewan-
dowski interrompeu o 
relator, dizendo-se que 
se opunha a essa manei-
ra de votação. “Essa ten-
tativa ou essa proposta 
de fatiar a votação ou 
fatiar a leitura do voto, 
isso é antirregimental”, 
rebateu o revisor. Os 
dois discutiram, tendo o 
relator dito que Lewan-
dowski quis ofendê-lo 
ao nem sequer ouvir a 

Ministros batem boca
forma de voto dele.

Diante do impasse, 
o presidente do Supre-
mo, Ayres Britto, sugeriu, 
após a discussão entre os 
ministros, que cada um 
adotasse a forma que 
quisesse. O ministro Mar-
co Aurélio Mello criticou 
a forma de votação de 
Barbosa, ao ressaltar que 
os ministros precisam 
ter uma visão orgânica. 
“Não compareci à Corte 
para pronunciar-me em 
doses homeopáticas”, 
afirmou.

Mello ressaltou que 
a forma estabelecida 
por Barbosa poderia le-
var a uma decisão “ca-
penga” no caso do cole-
ga Cezar Peluso, que se 
aposenta no dia 3 de se-
tembro. O ministro disse 
que poderia ocorrer de 
Peluso só votar em par-
te do processo. “Não se 
atua dividindo o pro-
nunciamento judicial”, 
disse. “Entendo que, 
com o método estabele-
cido em seu voto, o rela-
tor deve ser exaustivo”, 
completou.

O relator esclare-
ceu aos colegas que fará 
uma leitura de todo seu 
voto de uma vez, mas 
levando em conta o for-
mato estipulado pela 
denúncia. 

São Paulo - O ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva deu início ontem a uma 
maratona de viagens para 
fortalecer as campanhas do 
PT pelo país visando às elei-
ções de outubro. Depois de 
passar o dia gravando para o 
programa político de candi-
datos petistas em São Paulo, 
Lula seguiu no final da tarde 
para o Rio de Janeiro para 
encontrar-se com o prefeito 
Eduardo Paes (PMDB). Can-
didato à reeleição, Paes com-
põe a chapa com o petista 
Adilson Pires como candida-
to a vice-prefeito.

O ex-presidente fará 
gravações em estúdio, mas 
pode atender a solicitação da 
campanha de Pires para apa-
recer em locais públicos. Ele 
se recupera de um câncer na 
laringe, mas foi liberado pe-
los médicos para viajar e fa-
zer campanha. Nos dias 30 e 
31 deste mês, Lula viaja para 
Belo Horizonte, em apoio à 
candidatura do ex-ministro 
Patrus Ananias, que disputa 
a prefeitura da capital minei-
ra. No início de setembro, o 
ex-presidente vai a Recife. As 
duas capitais são considera-

das estratégicas, juntamente 
com São Paulo, para os pla-
nos eleitorais do PT.

Os três candidatos - 
além de Patrus, Humberto 
Costa, de Recife, e Fernando 
Haddad, de São Paulo - es-
tiveram ontem com Lula no 
estúdio do publicitário João 
Santana para gravações da 
propaganda eleitoral na te-
levisão e no rádio. Também 
participou das gravações o 
ex-governador de Alagoas, 
Ronaldo Lessa, que concor-
re à prefeitura de Maceió. 
De acordo com Humberto 
Costa, o ex-presidente falou 
para as câmeras sobre os 
principais temas de cada ci-
dade. Segundo ele, Lula irá 
a Recife duas vezes antes do 
primeiro turno. “Pernam-
buco é o Estado em que o 
ex-presidente tem a maior 
popularidade e ele sabe da 
importância de Recife para 
o PT”, disse.

Costa não quis comentar 
as declarações do governador 
Eduardo Campos (PSB) de 
que a candidatura de seu can-
didato, Geraldo Júlio, venceu 
o primeiro round da disputa 
ao aparecer bem posicionado 
nas primeiras pesquisas. “O 
candidato do governador tem 
estrutura de visibilidade que 

há muito não se via em Recife, 
mas estamos na frente e, com 
o tempo no programa eleitoral 
e o apoio de Lula e da presi-
dente Dilma (Rousseff) vamos 
crescer ainda mais”, disse.

Dilma
A presidente Dilma 

Rousseff decidirá só depois 
de 7 de setembro quando e 
como participará das cam-
panhas municipais em todo 
o País. Segundo o senador 
Humberto Costa, candidato 
do PT à prefeitura de Recife 
(PE), Dilma deve seguir as 
prioridades do PT, que são, 
além da Capital pernambu-
cana, Belo Horizonte (MG) 
e São Paulo. “O presidente 
Rui Falcão esteve com ela e 
ela disse que até o dia 7 de 
setembro estará muito foca-
da na questão da crise eco-
nômica e nessas medidas 
que foram tomadas (plano 
de concessão) além do pro-
blema das negociações das 
greves com o funcionalismo 
público. Depois do dia 7, ela 
vai decidir se vai só gravar ou 
se vai a alguns lugares”, reve-
lou o candidato, após gravar 
para o seu programa do ho-
rário eleitoral gratuito com 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, em São Paulo.

Lula inicia viagens pelo país 
para ajudar campanha do PT

Liberados 
R$ 455 mi 
para estradas 
e ferrovias

cABO ELEITORAL

Brasília – O governo li-
berou R$ 455 milhões para 
estradas e ferrovias em todo 
o país. No Diário Oficial da 
União de ontem, está publi-
cado o decreto assinado pela 
presidenta Dilma Rousseff e 
a ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior. O texto defi-
ne que será concedido crédi-
to suplementar ao Ministério 
dos Transportes para a libe-
ração dos recursos.

De acordo com o decre-
to, o crédito suplementar é 
aberto a partir de recursos do 
Orçamento Geral da União. A 
publicação da decisão ocorre 
um dia depois de a presidenta 
e a equipe ministerial anun-
ciarem o plano de concessões 
de rodovias e ferrovias, cuja 
previsão é investir R$ 133 bi-
lhões em 25 anos.  

Na última quarta-feira, 
Dilma disse que o governo vai 
manter também como prio-
ridade os investimentos no 
desenvolvimento global da 
infraestrutura do país, redu-
zindo o chamado custo Brasil 
e permitindo que a economia 
se torne mais competitiva. 

Para os primeiros cinco 
anos do plano, o ministro dos 
Transportes, Paulo Passos, 
estima cerca de  R$ 56 bilhões 
em ferrovias. 

Foto: Valter Campanato-ABr

José Maria Tomazela
Da Agência Estado
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CONFLITO ÁRABE

O Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas 
ordenou ontem o fim da 
missão de observadores da 
ONU na Síria, mas apoiou a 
permanência de um escri-
tório político em Damasco. 
“As condições para pros-
seguir com a UNSMIS não 
foram cumpridas”, afirmou 
o embaixador francês na 
ONU, Gerard Araud, após 
uma reunião do Conselho 
sobre o conflito na Síria. O 
mandato da Missão de Ob-
servação da ONU no país 
termina à meia-noite de 
domingo.

“A missão chegará ao 
fim à meia-noite de do-
mingo”, informou Edmond 
Mulet, do departamento 
de manutenção de paz da 
ONU, à imprensa. Neste 
ano, o Conselho de Segu-
rança da ONU autorizou o 
envio de 300 observado-
res militares desarmados 
à Síria para monitorar um 
cessar-fogo negociado en-
tre o enviado da ONU e da 
Liga Árabe, Kofi Annan, e 
Bashar al-Assad, presiden-
te da Síria. Mas as hostili-
dades cresceram e a Missão 
de Observação da ONU na 
Síria suspendeu suas pa-
trulhas no dia 15 de junho.

“Era uma decisão ne-
cessária, considerando a 
situação no país e a divi-
são existente no Conselho 
de Segurança”, disse seu 
presidente rotativo, o em-
baixador francês Gerard 
Araud, depois que o órgão 
decidiu liquidar a missão 

e estender a presença da 
ONU na Síria mediante a 
criação de um escritório 
político.

O embaixador russo, 
Vitaly Churkin, lamentou 
a decisão, acusou “alguns 
países” de não ter mostra-
do “suficiente compromis-
so” para conseguir o fim 
do conflito e anunciou que 
propôs a realização na sex-
ta-feira de uma reunião do 
Grupo de Ação para a Sí-
ria entre embaixadores na 
sede da ONU em Nova York.

“É preciso lançar uma 
chamada conjunta às par-
tes do conflito para que 
cessem a violência e auto-
rizem seus representantes 
a negociarem uma solução 
política”, disse Churkin, 
que quis incluir nesse pe-
dido internacional a Ará-
bia Saudita e o Irã, como 
“agentes-chave” na região.

Ontem,  o número de 
observadores caiu para 
101, além de 72 funcioná-
rios civis. Mulet informou 
que o último observador 
deve deixar Damasco na 
sexta-feira da próxima se-
mana. O Conselho de Segu-
rança apoiou um plano do 
secretário-geral da ONU, 
Ban Ki-moon, para iniciar 
um escritório político in-
termediário em Damasco 
para monitorar os eventos.

Mulet informou à im-
prensa que ele provavel-
mente contará com 20 a 
30 pessoas, com a parti-
cipação de especialistas 
políticos, militares e hu-
manitários. Ele acrescen-
tou que o presidente sírio 
Bashar al-Assad aprovou 
a implementação do escri-
tório político.

A organização vai retirar os 
observadores do país, mas 
vai apoiar escritório político

ONU encerra missão na Síria

Marikana, África do 
Sul - A polícia sul-africana 
abriu fogo ontem contra 
um grande número de 
mineiros armados com fa-
cões, pedaços de madeira 
e coquetéis molotov numa 
mina de platina na cidade 
de Marikana, numa ação 
que resultou em até 18 
trabalhadores mortos. 
Esse foi o episódio mais 
violento após uma semana 
de greve, manifestações e 
confrontos envolvendo a 
mina em Marikana.

Com o apoio de ve-
ículos blindados e de he-
licópteros, policiais forte-
mente armados tentavam 
retirar as barricadas dian-
te da mina quando foram 
rodeados por parte dos 
cerca de três mil mineiros 
que acampam numa for-
mação rochosa no local, a 
cem quilômetros ao nor-
te de Johannesburgo. Os 
agentes dispararam com 
armas automáticas contra 
um grupo que saiu de de-
trás de um carro e foi em 
sua direção. O número de 
mortos não é preciso, com 
alguns jornalistas falando 
em sete corpos, enquanto 
a agência de notícias sul
-africana Sapa citava 18.

Confronto entre policiais e mineiros 
em greve armados deixa 18 mortos

ÁFRICA DO SUL

O fundador do WikiLeaks, 
Julian Assange, que desafiou 
o mundo ao revelar milhares 
de documentos confidenciais 
dos Estados Unidos, provocou 
uma escalada da tensão entre 
Reino Unido e Equador, de-
pois que Quito anunciou nes-
ta quinta-feira a concessão de 
um asilo político.

O governo equatoriano 
aceitou dar o asilo que tinha 

solicitado Assange no dia 19 
de junho na Embaixada do 
Equador em Londres, local 
que permanece refugiado 
para evitar sua extradição 
para a Suécia, onde é acusado 
por crimes sexuais e teme que 
as autoridades de Estocolmo 
acabem o enviando aos Esta-
dos Unidos.

Já o governo britânico ex-
pressou estar “decepcionado” 

com a decisão das autorida-
des do Equador e insistiu que 
“cumprirá” com sua obrigação 
de entregar à Suécia o jorna-
lista australiano e que “a de-
cisão do governo equatoriano 
não muda isso”.

Assange rotulou como 
uma “vitória histórica” a acei-
tação de seu pedido de asilo 
pelo governo equatoriano e 
qualificou o Equador de “va-

lente nação independente lati-
no-americana”.

O ativista solicitou asilo 
por se considerar perseguido, 
cinco dias depois de a Supre-
ma Corte do Reino Unido ter 
descartado reabrir seu caso e 
aprovou sua extradição.

Nascido em Townsvil-
le, no Estado de Queensland 
(Austrália) em 3 de julho de 
1971, Assange sempre foi um 

grande entusiasta da informá-
tica e, quando tinha 16 anos, 
entrou no mundo da pirata-
ria, onde utilizou o apelido de 
“Mendax”.

Ele também foi um dos 
fundadores do grupo Interna-
tional Subversives, acusado de 
invadir os sistemas do Depar-
tamento de Defesa americano 
e do Laboratório Nacional dos 
Álamos.

Em outubro de 1991, 
Assange admitiu que havia 
acessado os sistemas da Uni-
versidade Nacional da Austrá-
lia, do Instituto de Tecnologia 
Royal Melbourne (RMIT) e da 
empresa de telecomunicações 
canadense Nortel. Apesar de 
ter sido acusado por cerca de 
20 crimes, foi condenado a 
apenas uma multa de 2.100 
dólares australianos.

Assange causa tensão entre Reino Unido e Equador
ASILO pOLíTICO

A mina, de proprie-
dade da empresa britâni-
ca Lonmin, está no centro 
de uma violenta disputa 
entre centrais sindicais. 
Nos dias anteriores, cerca 
de dez pessoas - incluindo 
dois policiais - já haviam 
morrido em confronto 
entre facções rivais de 
mineiros. A empresa foi a 
última a ser afetada por 
uma disputa territorial 
entre sindicatos que já se 
arrasta por oito meses.

A mina foi forçada a 
fechar na última terça-fei-
ra devido à greve. Líderes 
da Associação dos Traba-

lhadores em Minas e Cons-
trução (AMCU, na sigla em 
inglês) acusaram a polícia 
de realizar um massacre. 
Alguns comentaristas em 
programas de TV disseram 
que as cenas relembravam 
os dias do apartheid, com 
policiais disparando con-
tra manifestantes negros.

- Não consigo lembrar 
de outro confronto entre 
manifestantes e policiais 
desde 1994 que tenha che-
gado a esse ponto - disse 
Nic Borain, um analista po-
lítico independente.

Antes do começo 
da operação policial re-

alizada por centenas de 
policiais, funcionários do 
governo disseram que as 
negociações com o sindi-
cato haviam fracassado.

 - Hoje, infelizmente, 
é o dia D - dissera o por-
ta-voz da polícia Dennis 
Adriao.

O presidente da Asso-
ciação dos Trabalhadores 
em Minas e Construção, Jo-
seph Mathunjwa, disse que 
haveria sangue se a polícia 
tentasse intervir. Os distúr-
bios levaram a empresa 
a suspender a produção 
no país, que responde por 
12% da platina no mundo.

Policiais observam corpos de grevistas durante os confrontos em mina próxima a Pretória

Foto: Divulgação
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Freitas Nascimento
desabafa diante da
crise no Campinense

NADO SINCRONIZADO

Atletas do Grêmio Cief 
entram na água hoje em 
busca de medalha

Paraíba começa a competir 
A Paraíba inicia hoje a 

sua participação no Cam-
peonato Brasileiro de Nado 
Sincronizado de Categorias, 
evento que começou on-
tem na Vila Olímpica Ronal-
do Marinho. O Estado está 
sendo representado pelas 
equipes Grêmio Cief e Grê-
mio Marista Pio X. Ambas as 
equipes são comandadas pe-
las professoras Ana Miranda 
e Josélia Miranda. As dispu-
tas de hoje do torneio nacio-
nal começam a partir das 8h.

Mesmo após os treinos 
realizados na última quarta-
feira, a treinadora Ana Mi-
randa não arrisca palpites 
quanto às possíveis conquis-
tas das equipes do Estado. 
“A gente está procurando 
um melhor resultado, mas 
só veremos o resultado final 
depois que elas competirem”, 
disse Ana.

No Brasileiro de Nado 
Sincronizado há categorias 
livres e técnicas, mas esta úl-
tima só é exigida a partir da 
categoria Júnior. Na competi-
ção que este ano é realizada 
em João Pessoa, as equipes 
da Paraíba só irão participar-
das categorias livres.

As categorias livres são 
aquelas que não tem elemen-
tos técnicos determinados 
pelas regras da Confedera-
ção Brasileira de Desportos 
Aquáticos. Nessas categorias 
há apenas um tempo deter-
minado para os atletas do 
solo, dueto ou equipe faze-
rem a coreografia de acordo 
com a criação do treinador.
Nas categorias técnicas, por 
outro lado, os nadadores têm 
um tempo e elementos técni-
cos que devem ser inclusos 
na coreografia apresentada. 

Para o presidente da Fe-
deração de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba (Feap), 
Antônio Meira, o Toinho, a 
entidade local está mais fo-
cada na organização da com-
petição que no resultado ob-
tido pelos atletas da Paraíba.

“A preocupação da Fe-
deração é que o evento seja 
organizado e bonito. É claro 
que a gente tem interesse de 
que os atletas da Paraíba se 
saiam bem.Temos bons atle-
tas, a equipe está treinada, 
mas a maior preocupação da 
gente é que tenha um evento 
bonito, organizado e seguro. 
Então nossa grande preo-
cupação é essa. O resultado 
é consequência do trabalho 
dos atletas e dos técnicos”, 
afirmou Toinho.

Herbert Clemente
Especial para A União

Atletas da PB 
só participam da 
categoria livre 
no Brasileiro 
de Nado 
Sincronizado que 
acontece em 
João Pessoa

Ontem, durante a abertura do Campeonato Brasileiro, as atletas deram shows de sincronia e técnica na piscina da Vila Olímpica Ronaldo Marinho

Etapa do Circuito Norte-Nordeste 
de Hipismo começa em João Pessoa

O Centro Hípico da 
Paraíba (CHPB), em João 
Pessoa, recebe hoje, a partir 
das 8h, a 4ª etapa do Circuito 
Norte-Nordeste de Hipismo. 
A competição será realizada 
até o próximo domingo, 
com provas que vão da série 
Escola à série Principal, com 
obstáculos de 0,70m e 1,40m, 
respectivamente. O evento é 
organizado pela Federação 
Equestre Paraibana (Fepa) e 
chancelada pela Confederação 
Brasileira de Hipismo. 

Além de proporcionar 
uma competição entre os 
cavaleiros e amazonas das 
duas regiões do país, o evento 
celebra uma década da prática 
do hipismo na Paraíba. 

“A modalidade tem 
evoluído no Estado e a gente 
vem melhorando a cada ano. 
Nós temos hoje uma posição 
de destaque no hipismo. No 
Nordeste, acredito que somos 
a segunda maior Federação 
em número de praticantes”, 
afirmou Ivanilson Galindo, 

presidente da Fepa. Para a 
competição que começa 
hoje, o presidente da Fed-
eração espera que os parai-
banos representem bem o 
Estado, a exemplo do que ac-
onteceu na edição deste ano 
do Campeonato Brasileiro de 
Saltos de Jovens Cavaleiros. 

“A gente está bem ran-
queado no Brasil e os nossos 
cavalos e atletas estão pron-
tos para repetir o sucesso 
alcançado no Brasileiro”, 
disse Ivanilson.

O presidente da Fepa 
destacou os atletas parai-
banos Bruno Barros, Lucas 
Dantas e Camila Galindo. 
Atualmente, Bruno ocupa 
o primeiro lugar no ranking 
nacional da categoria 1 metro. 
Já Lucas e Camila ocupam a se-
gunda posição nas categorias 
1,20 m e 1,10 m do ranking 
nacional, respectivamente.

Realizado em Recife 
e sediado pelo Caxangá 
Golf  & Country Club,  o 
CBS de Jovens Cavaleiros 

2012 ocorreu entre os dias 
25 e 29 do mês passado. 
Cavaleiros e amazonas de 
vários Estados do Brasil 
disputaram provas de 1,00m 
a 1,35m, competindo pelo 
título de Campeão Brasileiro. 

No final do evento dis-
putado em Pernambuco, a 
Paraíba foi quem levou o 
título da competiçãocom 
a equipe composta por 
Aluísio Neto, Luiz Carlos 
Vargas, Gabriel José e Lucas 
Dantas.

A equipe do ADM de 
Mangabeira joga hoje a 
última partida válida pela 
primeira fase da Taça Bra-
sil Correios de Futsal Fe-
minino Sub-17, Primeira 
Divisão. O time pessoense 
enfrentará o Atlético In-
dependente-RR, às 20h, 
no Ginásio Poliesportivo 
Hermes Taurino, locali-
zado no bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa. 
A partida será decisiva 
para o clube alcançar uma 
vaga na próxima fase da 
competição.

Fundada no dia 5 de 
agosto de 2007, a Associa-
ção Desportiva Mangabei-
ra (ADM) está escrevendo 
seu nome na história do 
futsal paraibano, após 
conquistar vários títulos 
intermunicipais, estaduais 
e interestaduais. A equipe 
pessoense participou ano 
passado da Taça Brasil 

Correios de Futsal Femini-
no, nas categoria Sub-15, 
Sub-17 e no Sub-20. Nesta 
última, o time conquistou 
a medalha de bronze para 
a Paraíba.

Este ano, a ADM está 
participando da Taça Bra-
sil Correios de Futsal Femi-
nino, nacategoria Sub-17 
e, em setembro,vai levar 
as atletas do Sub-20 para 
representar o Estado na 
Taça Brasil Sub-20, que 
será realizada na cidade 
de Curitiba-PR.

“Estamos realizando 
o sonho de jogarmos uma 
competição nacional no 
nosso bairro de Manga-
beira, agora vamos tra-
balhar forte para juntos 
fazermos história no fut-
sal nacional”, enfatizou 
o presidente da ADM, o 
professor Maximiano Fa-
rias, também conhecido 
como Manuca.

ADM tem jogo decisivo contra o Atlético de Roraima
TAÇA BRASIL DE FuTSAL

Com cinco anos de fundação, a ADM de Manganbeira é um dos destaques no futsal feminino

FOTO: Zerosa Filho/Divulgação

FOTO: Marcus Russo



Meta do COB em 2016 é ver 
o Brasil entre os 10 melhores
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AMADOR

Para os jogos do Rio serão 
feitos mais investimentos 
nos esportes individuais

Três duplas masculinas do Brasil iniciaram com força 
total as disputas da fase principal do Grand Slam da 
Polônia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2012. 
Ontem, Alison/Emanuel, Ricardo/Vitor Felipe e Thiago/
Bruno Schmidt venceram os dois jogos que disputa-
ram nas areias de Stare Jablonki e garantiram vaga 
antecipada na segunda fase da última etapa mas-
culina do ano. Quarta dupla brasileira, Márcio/Pedro 
Solberg sofreu com problema de lesão e fechou o dia 
com dois resultados negativos.

Vôlei de praia

Mano e o cargo de 
treinador da Seleção

A medalha de prata, nos Jogos Olímpicos de Lon-
dres, parece que de nada afetou ao treinador Mano 
Menezes. O técnico já voltou a sorrir e deu de pre-
sente aos brasileiros a vitória de 3 a 0 contra a Sué-
cia, na última quarta-feira. O desportista já começa a 
esquecer o fracasso da equipe nas Olimpíadas.

Mano, além de aos poucos estar conquistando 
mais uma vez a popularidade do brasileiro, até ironi-
zou com aqueles que fizeram críticas ao seu trabalho 
à frente da Seleção. Chegou a dizer que “o brasileiro 
está mal acostumado, pois só quer saber de vitórias, 
glórias e primeiro lugar”. Foi o seu desabafo logo 
após a vitória contra a Suécia.

Quem acompanhou aquele melancólico jogo, viu 
que a Seleção não estava essas coisas todas. Foi 
necessário o banco de reservas, aí diga-se Hulk e o 
atacante Alexandre Pato, para dar números finais ao 
jogo. Foram de Alexandre Pato, com algumas assis-
tências do paraibano, os dois últimos gols da sele-
ção. O primeiro foi de Leandro Damião.

Não sabemos o porquê de tanta arrogância de 
Mano Menezes para com a nossa Seleção Brasileira. 
Venhamos e convenhamos que seus argumentos para 
com os milhões de brasileiros é pura idiotice, pois, 
num mundo mercantilista, capitalista e globalizado, 
sonhar alto não é crime algum e muito menos cobrar 
resultados positivos de uma seleção pentacampeã 
que ocupa a 13a posição no ranking da Fifa.

Aliás, ele que se cuide com o seu cargo, pois há 
quem diga que os dias estão contados e o próximo 
técnico deverá ser Luiz Felipe Scolari. A CBF aguarda 
apenas o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Falar em Botafogo, o time 
terá missão difícil amanhã, 
no estádio Chico Mate-
mático, no Cristo, quando, 
sua equipe infantil (Sub-15) 
estará enfrentando o Clube 
Recreativo Kashima ainda 
pela primeira fase.

Infantil

O atacante Pingo, do América de Natal, revelado pelo 
Centro Sportivo Paraibano (CSP), com passagem pelo 
Treze Futebol Clube está de bem com a vida na equipe 
potiguar. Foi dele os três gols de sua equipe na partida 
contra o Criciúma, líder da Série B do Brasileirão. O Jogo 
ocorreu na última terça-feira, no entanto, o América 
ganhava por 3 a 1 aos 40 minutos do segundo tempo 
quando aceitou a virada histórica da equipe adversária.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

A equipe juvenil do Bota-
fogo assegurou vaga para 
as quartas de final do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol 2012, ao vencer, na 
última quarta-feira, o time 
do Paulistano, do Cristo 
por 2 a 0.

Botafogo

Pingo no América-RN

 Na inédita condição 
de anfitrião das próximas 
Olimpíadas, o Brasil, com o 
fim dos Jogos de Londres, 
assume o status de vitrine 
olímpica mundial. Mas, além 
das questões sobre infraes-
trutura da cidade do Rio de 
Janeiro e de suas instalações 
esportivas, há o natural ba-
lanço do ciclo que se encer-
ra, com a inevitável projeção 
para a próxima edição. O de-
safio para COB e Ministério 
do Esporte é repetir o que 
todos os países-sedes conse-
guiram nas últimas sete edi-
ções dos Jogos: dar um salto 
no quadro de medalhas. A 
meta é ambiciosa: ficar entre 
os 10 primeiros do quadro 
nos Jogos do Rio.

O COB admite que ain-
da há um longo caminho a 
ser percorrido para alcançar 
a posição desejada daqui a 
quatro anos. A Austrália, 10ª 
colocada em Londres-2012, 
somou 35 medalhas (sete 
de ouro, 16 de prata e 12 de 
bronze).

“Para chegar no top 10 
em 2016, precisaremos acer-
tar algumas coisas que aqui 
não saíram conforme plane-

FOTO: Alaor Filho/AGIF/COB
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jávamos, como foi o caso do 
atletismo e da natação. Preci-
samos ter pelo menos 13 mo-
dalidades medalhando. A his-
tória do Brasil é em esporte 
coletivo, temos esta cultura. 
Vamos continuar mantendo 
esse trabalho nos coletivos, 
mas também fazendo um 
foco especial nos esportes in-
dividuais, que dão mais me-
dalhas. Vamos investir mais 
nos esportes individuais, 
porém acreditamos que as 
conquistas de um país devem 

acontecer em um número di-
versificado de modalidades” 
afirmou o superintendente 
executivo do COB, Marcus Vi-
nícius Freire.

Mas, a julgar pelo de-
sempenho em Londres, a 
tarefa será árdua. Apesar de 
ter batido o recorde de pó-
dios em Olimpíadas, com 17 
medalhas (três de ouro, cinco 
de prata e nove de bronze) 
em oito diferentes esportes, 
o país terminou a competição 
longe das primeiras coloca-

ções do ranking geral, ocu-
padas por Estados Unidos, 
China e Grã-Bretanha. A Hun-
gria, que somou o mesmo nú-
mero de medalhas e espor-
tes diferentes no pódio que 
o Brasil, conseguiu entrar 
para o top 10, porque ganhou 
oito de ouro. O 22º lugar dos 
brasileiros revelou uma tí-
mida evolução em relação a 
Pequim 2008, quando três 
medalhas de ouro, quatro de 
prata e oito de bronze deram 
ao país a 23ª posição.

Atletismo precisa melhorar o desempenho, já que em Londres não conquistou nenhuma medalha

Mesmo com resultados aquém 
dos esperados em diversas modali-
dades, o COB avalia como satisfa-
tório o desempenho do Brasil. Se-
gundo a entidade, a dinâmica de 
medalhas nos Jogos Olímpicos pas-
sou por uma grande mudança em 
Londres, e potências como Estados 
Unidos, China, Rússia e Austrália 
diminuíram a concentração de vitó-
rias. Para o COB, países com menos 
tradição, como Irã, Cazaquistão, 
Coreia do Norte e Hungria, ficaram 
à frente do Brasil no ranking geral, 
porque direcionaram o investimen-
to para determinadas modalidades, 
como levantamento de peso e ca-
noagem. Este exemplo não será co-
piado pelo Brasil.

“Além de termos tradição nos 
esportes coletivos, que continuarão 
a ter peso importante no nosso pla-
nejamento, precisamos ampliar o 
leque de possibilidades e conquis-
tas. Nossos carros-chefes em 2016 
serão o judô e o vôlei, porém é im-
portante desenvolvermos o esporte 
com um todo, e não apenas uma 
ou duas modalidades” argumentou 
Marcus Vinícius Freire.

O Ministério dos Esportes apos-
tava em 20 medalhas para o Brasil 
em Londres-2012. Segundo o órgão 
do Governo Federal, a expectativa se 
justificava pelo recurso maior empre-
gado no ciclo olímpico entre Pequim 
e Londres. O ministro Aldo Rebelo 
adiantou que fará uma análise apro-

fundada do desempenho do Brasil 
nos Jogos deste ano, para identificar 
possíveis deficiências na aplicação da 
verba destinada ao esporte. A estra-
tégia do país para 2016 também será 
detalhada em um programa, bati-
zado de “Plano Medalha”, que será 
apresentado em breve.

“Não é um programa somente 
do Ministério dos Esportes. O minis-
tério lidera, mas tem a participação 
de todos os que têm relação com 
os esportes olímpicos. Os detalhes 
nós vamos apresentar no chamado 
“Plano Medalha” brevemente. Nós 
não achamos que possa ser tarde 
para realizar essas ações, pois elas 
estão baseadas em iniciativas já 
existentes” explicou Rebelo.

Esportes coletivos continuam com peso importante

De volta ao país, jogadores dizem
que a prata merece ser valorizada

Bernardinho não estava 
ali, preso no aeroporto do Rio 
de Janeiro, ontem, depois de ter 
enfrentado problemas em seu 
voo para São Paulo. Sentados 
no centro de convenções de 
um hotel em Guarulhos, eram 
os jogadores, então, que tenta-
vam explicar o que desandou 
na final contra a Rússia. 

Todos, claro, queriam 
mais. Mas, no retorno ao 
Brasil, a Seleção Masculi-
na de Vôlei fez questão de 
valorizar a prata conquis-
tada no último domingo 
nos Jogos Olímpicos de 
Londres.

C o m  o u t r a s  d u a s 
medalhas olímpicas no 
currículo (ouro em Atenas 
2004 e prata em Pequim 
2008), Giba se despediu da 
seleção na capital inglesa. 
O capitão fez questão de 
ressaltar a importância de 

o Brasil ter chegado a mais 
uma final em Jogos, a tercei-
ra seguida. Ainda mais de-
pois das críticas enfrentadas 
pela campanha ruim na Liga 
Mundial. Lamentou apenas a 
pouca valorização do feito.

“Quando chegamos 
de Pequim, fomos vistos 

como um time perdedor. 
Hoje, o sentimento é de 
"legal, medalha de prata, 
mas queríamos o ouro". 
Nós acostumamos mal o 
brasileiro. A mentalidade do 
brasileiro já é "você ganha 
ou é último". Isso eu aprendi 
muito nas minhas viagens. 

Temos de colocar a mão na 
cabeça e ver por que isso 
acontece. É triste ver certas 
críticas sabendo do nosso 
esforço e do nosso currículo. 
Aqui, (prata) não vale nada. 
Aceitamos as críticas pela 
Liga Mundial, mas nosso 
objetivo era chegar à final 
nas Olimpíadas. Queríamos 
ganhar, mas estávamos de 
novo em uma final. É triste 
ver esse "não-crédito" na 
história. Não fosse assim, 
daríamos mais valor às coi-
sas que nós temos”, disse.

Rubinho, auxiliar de 
Bernardinho, afirma que 
a Seleção Brasileira teve o 
ouro em mãos. Diz que a 
derrota veio por conta de 
uma tentativa ousada do 
técnico rival, que mudou o 
gigante Dmitry Muserskiy 
de posição durante a par-
tida.

Atletas da seleção tentaram explicar o resultado contra a Rússia



Freitas desabafa com torcedores
CAMPINENSE

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de agosto de 2012

Técnico pede respeito 
ao seu passado e apoio 
para jogo com Petrolina

“

Sei que não agrado a todos, 
mas tenho um passado de gló-
rias dentro do Campinense que 
faz parte da história. O torcedor 
tem as suas razões de reclamar, 
mas estamos no páreo por uma 
das vagas na próxima fase da 
Série D”. O desabafo é do trei-
nador Freitas Nascimento que 
vem sendo criticado por torce-
dores, após o empate contra o 
Ypiranga-PE (1 a 1), na rodada 
anterior, no Estádio Amigão, na 
Serra da Borborema. 

   De acordo com o co-
mandante raposeiro, o time 
não esteve bem na última par-
tida, mas continua na briga 
pela classificação, mesmo res-
tando apenas um jogo, dian-
te do Petrolina-PE, no dia 25 
deste mês, no Estádio Paulo 
de Sousa Coelho, no interior 
pernambucano. “Fizemos um 
pacto com a torcida e vamos   
buscar a nossa vaga na última 
rodada. O grupo está unido e 
confiante  em conseguir o ob-
jetivo”, comentou. 

No próximo domingo, o 

Campinense vai torcer por 
uma vitória do Baraúnas dian-
te do Horizonte, em Mossoró.

Treze 
Com vários desfalques 

para enfrentar o Águia de 
Marabá-PA, no próximo do-
mingo, às 16h, no Estádio 
Zinho de Oliveira, no interior 
paraense, o treinador Marce-
lo Vilar só definirá a equipe 
momentos antes do jogo. A 
equipe não terá Válber (late-
ral direito), Brasão e Rodrigo 
Pardal (atacantes), vetados 
pelo Departamento Médico, 
além de Everton César (vo-
lante), que cumprirá suspen-
são automática. 

Uma “dor de cabeça” para 
o comandante trezeano que 
mexerá novamente no grupo, 
no momento em que o time 
vem evoluindo na competição. 
“Infelizmente terei que mudar 
e alterar o ritmo que vínha-
mos colocando em prática nos 
últimos jogos. Espero que os 
substitutos possam correspon-
der a expectativa e possamos  
conquistar outro resultado po-
sitivo”, disse.  Em compensação, 
existe a expectativa das estreias 
de Márcio Garcia (zagueiro) e 
Assis (lateral esquerdo), que 
foram contratados. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Campinense não depende mais de seus resultados para se classificar e sem jogar no domingo vai torcer pelo Baraúnas de Mossoró

O Cruzeiro de Itapo-
ranga volta aos treinos 
hoje, de olho no Atlético 
e Cajazeiras, no confronto 
de domingo (19), às 15h15, 
no Estádio Zezão, no Vale 
Piancó, pela segunda ro-
dada do quadrangular fi-
nal da Segundona. Invicto 
dentro de seus domínios 
na competição a Raposa 
do Sertão brigará pela li-
derança isolada, caso der-
rote o rival.  

O treinador Aldo Fran-
ça, deseja contar com a 
força máxima, mas aguar-
dará a recuperação do 

zagueiro Messinho, que 
deixou o campo com do-
res na coxa esquerda, na 
vitória contra o Miramar 
de Cabedelo (4 a 2), no 
Estádio da Graça, em Cruz 
das Armas. “Espero contar 
com a base para conseguir 
a ponta da tabela. Vamos 
aguardar a recuperação 
de Messinho e colocar o 
que tem de melhor no 
grupo”, observou. 

O Técnico do Mira-
mar, Washington Lobo, 
lamentou ontem a atua-
ção do árbitro Severino 
Lemos, que segundo ele, 
errou muito na parte téc-
nica e acabou prejudican-
do a equipe de Cabedelo, 
na derrota por 4 a 2 para 
o Cruzeiro de Itaporanga, 
na última quarta-feira na 

Graça, em João Pessoa.  
Para o treinador, em pelo 
menos um lance, o árbitro 
foi decisivo no placar da 
partida. De acordo com 
ele, Severino deixou de 
marcar um pênalti claro 
de Mercinho, que entrou 
de carrinho e derrubou 
George dentro da área, 
quando o placar era de 2 a 
1 para a equipe do Sertão. 
“Não digo que ele agiu de 
má fé, mas errou muito e 
acabou prejudicando nos-
so time”, disse Lobo. 

Sobre a partida, o 
treinador afirmou que o 
placar não disse o que foi 
o jogo. “Levamos um gol 
no início da partida, numa 
falha terrível, e a equipe 
passou uns 20 minutos 
sem se encontrar no jogo. 

Cruzeiro comemora a liderança 
e Miramar reclama de arbitragem

SEGUNDA DIVISÃO

Isto foi o bastante para 
tomarmos o segundo 
gol. Após isto, o time 
acordou partiu para 
cima e ainda no primei-
ro tempo empatamos a 
partida”, disse.

Para Washington 
Lobo, o segundo tempo 
do Miramar foi perfei-
to. “Eles cansaram e nós 
pressionamos o tempo 
todo até que no finalzi-
nho do jogo, numa bola 
parada, Delane se ante-
cipou e marcou o tercei-
ro. Demos a saída e um 
jogador nosso escorre-
gou permitindo um con-
tra-ataque que matou o 
jogo”, disse.

Domingo, o Mira-
mar volta a campo, des-
ta vez para enfrentar a 
Desportiva, no Estádio 
Sílvio Porto, em Guara-
bira. As duas equipes 
perderam na estreia do 
quadrangular e terão a 
chance de recuperação. 
“Nós vamos com tudo 
para Guarabira. Ainda 
temos 5 jogos e dá per-
feitamente para reverter 
este quadro e brigar pelo 
título”, disse o técnico.

Sobre a escalação 
para esta partida, o 
treinador da equipe de 
Cabedelo disse que não 
deverá fazer modifica-
ções. “Alguns jogadores 
estrearam quarta-feira 
ainda sem o ritmo ideal 
e deverão domingo jo-
gar bem melhor”, afir-
mou Washington oti-
mista. Ele se referiu aos 
atletas Raif e Caaporã, 
atacantes, o meia Renan 
e o goleiro Rodrigo.

O presidente do Sousa, 
Aldeone Abrantes, voltou 
a criticar a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
ao escalar um trio de ar-
bitragem pernambucano, 
formado por Gilberto Frei-
re de Farias (árbitro), José 
Wanderley da Silva e Rober-
to José de Oliveira (bandei-
rinhas), para o jogo contra 
o Itabaiana-SE, no próximo 
domingo, às 16h, no Estádio 
Presidente Médici. 

De acordo com o diri-
gente o clube já levou o caso 
à entidade nacional, recla-
mando que os árbitros de 
Pernambuco prejudicam os 
times da Paraíba na disputa.

Ele ressaltou também 
que tudo é reflexo da confu-
são entre Treze e CBF, onde 
o alvinegro disputa a Série C 
por decisão judicial. “Somos 
afetados pelas brigas dos 
outros, com o Sousa sendo 
prejudicado em partidas an-
teriores. 

Já comuniquei a entida-
de a nossa insatisfação, mas 
eles permanecem escalando 
árbitros pernambucanos. Va-
mos ficar de olho novamente 

e aguardar que o Sousa não 
seja prejudicado”, desabafou 
o dirigente. 

Dentro de campo o go-
leiro Genivaldo ficará de fora 
da equipe pela primeira vez 
na competição. Por precau-
ção e para evitar um proble-
ma maior o ex-botafoguense 
foi vetado pelo Departamen-
to Médico, já que retirou os 
pontos ontem, do corte do 
pulso esquerdo, que ocorreu 
na semana passada em sua 
residência. No seu lugar, Bel 
terá a grande chance de es-
trear na disputa. 

O Sousa está em segunda 
lugar do grupo A4 no Campe-
onato Brasileiro da Série D e 
precisa de mais uma vitória 
para garantir a classificação 
para a segunda fase. No jogo 
de ida contra o Itabaiana, dis-
putado no Estádio Marizão, 
o represnetante paraibano 
levou a melhor e venceu por 
2 a 1. O time sergipano não 
aspira mais nada na compe-
tição e cumpre apenas a ta-
bela já que etá eliminado de-
pois da goleada sofrida para 
o CSA, domingo passado, por 
5 a 0, em Alagoas. 

Aldeone critica a CBF
por escalar trio de PE

SOUSA

Cruzeiro conseguiu uma importante vitória sobre o Miramar na Graça pela Segunda Divisão

O dirigente do Sousa volta a reclamar da arbitragem pernambucana
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São Paulo em crise após goleada
MOMENTO TURBULENTO

A derrota por 3 a 0 para 
o Náutico na noite da última 
quarta-feira, pelo Campeo-
nato Brasileiro da Série A, 
mostrou que, se quiser lutar 
por algo de destaque no Cam-
peonato Brasileiro e na Copa 
Sul-Americana, o São Paulo 
terá de mudar muita coisa. 
O volante Denilson, um dos 
líderes do elenco, chegou a 
classificar o momento atual 
da equipe como vergonhoso. 
Para ele, todos precisam falar 
menos e jogar mais.

O técnico Ney Franco, 
contratado para arrumar a 
equipe, mostrou até certa ir-
ritação quando questionado 
sobre a afirmação de seu jo-
gador. E, embora reconheça 
que o momento é ruim, ele 
garante que ninguém está de 
brincadeira no Morumbi.

“O momento não é de 
vergonha, com certeza. A 
gente não está fazendo nada 
errado. Não fazemos parte 
do mensalão, não estamos 
roubando ninguém. Estamos 
todos os dias no CT, tentando 
fazer ajustes no time, e po-

demos sair na rua de cabeça 
erguida. Estamos tentando 
honrar a camisa do São Paulo, 
mas o momento é de turbu-
lência”, ressaltou o treinador.

Ney Franco terá apenas 
um treino para juntar os ca-
cos e montar a equipe que 
buscará a reabilitação no 
Campeonato Brasileiro ama-
nhã, na partida contra a Pon-
te Preta, às 21h, no Estádio 
do Morumbi. Sem poder con-
tar com Rhodolfo, suspenso 
pelo terceiro cartão amarelo, 
ele tem Edson Silva, Casemi-
ro e Bruno Uvini como op-
ções. No ataque, Lucas, que 
já retornou da Seleção Brasi-
leira será o parceiro de Ade-
milson.

Rogério Ceni
O gol contra marcado 

por Rogério diante do Náu-
tico aqueceu uma discussão 
que era levada em fogo bran-
do no Morumbi: o momento 
certo de Rogério se aposen-
tar. Há na cúpula do São Pau-
lo quem acredite que o golei-
ro já deveria ter pendurado 
as luvas. E que teme novas fa-
lhas se ele continuar como ti-
tular. Publicamente, ninguém 
vai contra o goleiro. Denilson durante entrevista disse que situação do São Paulo é muito vergonhosa, o que irritou dirigentes e comissão técnica

De volta ao time do Palmeiras depois 
de uma lesão muscular, Valdivia participou 
da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na 
última quarta-feira, pela 17a rodada do Bra-
sileirão. O chileno teve boa atuação, mas 
chamou mais a atenção depois do apito 
final. Na saída de campo, parou para dar 
entrevista e vestiu uma camisa do Rubro
-Negro, que havia trocado com um jogador 
adversário. Questionado sobre o interesse 
do clube carioca em contratá-lo, afirmou 
que um contato foi feito.

“Realmente houve um contato, mas 
não foi direto comigo. Foi com pessoas li-
gadas a mim”, disse. O Mago, no entanto, 
vestiu vermelho e preto por pouco tempo. 
Logo começou a ouvir protestos de torce-

dores do Palmeiras que ainda estavam na 
Arena Barueri. “Vou tirar”, afirmou.

A partida contra o Flamengo foi a sé-
tima de Valvidia pelo Palmeiras no Campe-
onato Brasileiro. A partir da agora, ele não 
pode mais ser negociado com outra equipe 
da Série A. Na semana passada, uma sonda-
gem do Flamengo a Valdivia, não confirma-
da pelo clube carioca, deixou o presidente 
do Palmeiras, Arnaldo Tirone, irritado. O 
mandatário comentou o interesse do Ru-
bro-Negro e foi categórico ao falar sobre a 
permanência do jogador.

“O pessoal do Flamengo me ligou para 
saber do Valdivia, mas descartei pronta-
mente. Falei que nenhum jogador do Fla-
mengo me interessa”, disse.

Depois de vitória, Valdivia veste 
camisa do Flamengo e é vaiado

PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro da Série B 
programa cinco partidas para hoje

A décima oitava rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B começa hoje com 
cinco partidas. Amanhã, 
mais cinco jogos estão mar-
cados para fechar a rodada.  
O confronto que abre o dia 
de jogos na Série B é logo 
do vice-líder. No Barradão, 
o Vitória encara o Joinvile às 
19h30. O Leão baiano vem 
de uma vitória diante do 
Guaratinguetá e está apenas 
um ponto atrás do líder, o 
Criciúma. Se fizer o dever de 
cada, o Rubro-Negro vai dor-
mir na ponta, já que o time 
catarinense só joga amanhã.

Às 21h, mais três par-
tidas serão disputadas pela 
décima oitava rodada. Em 
Florianópolis, na Ressacada, 
o Avaí recebe o vice-lanter-
na o Barueri. O time paulis-
ta tem apenas duas vitórias, 
uma delas na última rodada, 
em casa, diante do Goiás. Já 

a equipe avaiana é a oitava 
colocada e vem na zona in-
termediária da tabela. 

No mesmo horário, Gua-
rani e CRB se enfrentam no 
Brinco de Ouro da Princesa. 
O Bugre é o atual décimo 
quinto colocado, enquanto o 
clube alagoano está em déci-
mo segundo. Guaratinguetá 
e Ipatinga também jogam às 
21h, no Estádio Dario Rodri-
gues Leite.

O último jogo da noite 
que fecha a rodada da sex-
ta-feira é o confronto dos 
Américas. No Estádio Inde-
pendência, em Belo Hori-
zonte, o América-MG, sexto 
colocado, recebe o América
-RN, sétimo. Os dois times 
vêm acompanhando um ao 
outro bem de perto desde 
o começo da competição. 
Quem vencer volta a enxer-
gar de mais perto o G-4 da 
competição.

A Justiça concedeu im-
portante vitória a Romário 
em decisão ontem. O ex-jo-
gador briga com o Vasco por 
causa de uma dívida de cerca 
de R$ 58 milhões e garantiu 
a penhora dos direitos eco-
nômicos de quatro jogadores 
da equipe cruzmaltina: Dedé, 
Fellipe Bastos, Eder Luis e 
Nilton. O juiz Mauro Nicolau 
Junior determina ainda, em 
caráter de urgência, que ou-
tras cotas de patrocínios do 
Vasco também devem ser pe-
nhoradas em favor do atual 
deputado federal.

O processo de Romá-
rio contra o Vasco acontece 
por causa de uma confissão 
de dívida no valor de R$ 
22.498.000,00, assinada pelo 
ex-presidente cruzmaltino 
Eurico Miranda. A ação da 
Romário Sports, Marketing e 
Empreendimentos Ltda EPP 
contra o Vasco foi interposta 
em 29 de março de 2012.

Os advogados da em-
presa de Romário entraram 
com a ação de execução na 
47ª Vara Cível da Capital 
para o pagamento de R$ 52 
milhões, que, corrigidos, já 
chegam a R$ 58 milhões.

A base foi o acordo fir-
mado em 21 de maio de 2004, 
no qual o clube confessou ser 
devedor e prometeu quitar 
o débito em 150 parcelas de 
R$ 150 mil e devidas corre-
ções. Os pagamentos foram 
realizados em sua totalidade 
até maio de 2005 e retoma-
dos apenas em abril de 2007. 
Desde julho de 2008, a partir 
da posse da atual adminis-
tração de Roberto Dinamite, 
os depósitos foram cessados. 

A estratégia do Vasco 
para evitar a derrota nos tri-
bunais é defender que a dí-
vida está prescrita em razão 
da cláusula sexta da própria 
confissão assinada por Euri-
co Miranda. 

Romário ganha penhora 
de Dedé e mais 3 atletas

NA JUSTIÇA
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Tricolor não suportou 
a pressão do Náutico e 
voltou a ser derrotado

Valdivia confirmou contato do Flamengo que queria contratá-lo para o Brasileiro deste ano

O Vitória, do atacante Marquinhos, encara hoje o Joinvile pela Série B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
HOMOLOGAÇÃO - LEILÃO Nº 003/2012.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
e Leiloeiro, observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Leilão 03/2012, que objetiva 
alienações de bens móveis declarados inservíveis para administração, HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: “Licitação Fracassada”.

Pilões - PB, 18 de Junho de 2012.

FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Leilão 003/2012.
OBJETO: Alienações de bens móveis declarados inservíveis para administração pública Municipal.
RECEBIMENTO DE LANCES VERBAIS: 05.06.2012.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 18.06.2012.

FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
 
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  30/08/2012, 
com início às 15:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Vieirópolis.

   
Vieirópolis, Estado da Paraíba, 13 de agosto de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012

A CPL, constituída pela portaria nº 001/2012, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da TOMADA DE 
PREÇOS N° 001/2012, Cujo Objeto é A EXECUCAO DE OBRA DOS SERVICOS DE REFORMA 
E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA HELENA. 

VENCEDOR/VALOR:
R & N CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. 
R$ 36.150,22 (trinta e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos)
Santa Helena PB, 16 de agosto de 2012

JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
 
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 29/08/2012, 
com início às 15:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada.

   
São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, 13 de agosto de 2012.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/2012/SEMAS /PMCG
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 

GRANDE, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo 
Municipal e, ainda, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 51, “Caput”, 
c/c o Art. 21, da Lei Nacional das Licitações e Contratos, e através do Pregoeiro Oficial do Município, 
comunica aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 106/2012/SEMAS/PMCG, do tipo “Menor Preço Global por Lote”, tendo como objeto à CON-
FECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFECÇÕES DE PANFLETOS, CAPAS 
COM BOLSO E ORELHAS, CALENDÁRIOS, FOLDERS, REVISTAS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONVÊNIO 060/TEM/SPPE/CODEFAT/PMCG, ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2012, dia 31 de Agosto de 2012, às 09h00min, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Dr. João Moura, nº 528, São José, Campina Grande/PB. O Edital e 
seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou no 
site www.campinagrande.pb.gov.br. Maiores informações através do telefone/fax: (83) 3310-6057.

                    
Campina Grande, 14 de Agosto de 2012.

Rodrigo Augusto Moura Miranda
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO ATO DE DISPENSA Nº 155/2012/SEPLAN/PMCG
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NO USO DAS PRERROGATIVAS DA LEI COMPLE-

MENTAR DO MUNICÍPIO Nº 029/2005, CONSIDERANDO O INCOMENSURÁVEL INTERESSE 
PÚBLICO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, 
CONSIDERANDO, TAMBÉM, AS CONCLUSÕES FORMALMENTE MOTIVADAS NO PARECER 
JURÍDICO N° 057/2012, RATIFICA O ATO DE DISPENSA Nº 155/2012, PRATICADO POR ESTA 
MUNICIPALIDADE, DESTINADO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – QP, NO ÂMBITO 
DO EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS, PARA O 
CONTRATO DE REPASSE Nº. 301.541-05 – URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS: BAIRRO DAS CIDADES; 
BAIRRO DA CATINGUEIRA; COMUNIDADE DO NOVO HORIZONTE; COMUNIDADE DO JARDIM 
EUROPA TODOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM A 
PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, COM UM 
VALOR GLOBAL DE R$ 95.790,00 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS), 
EMBASADA NO ART. 24,  XIII C/C ART. 13, VI DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA, CUJAS DESPESAS 
CORRERÃO Á CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 16 482 
1017 2076 - AÇÕES DO PROGRAMAS URBANOS HABITACIONAIS; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39; FONTES DE RECURSOS: 0110 e 0240(republicado por incorreção).

           Campina Grande, 07 de Agosto de 2012.

Alexandre Manoel de Araújo
Secretário em exercício de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. JOSIVALDO FELIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por 

este Juízo e Cartório do 1º Ofício Cível processam-se os autos da  AÇÃO REIVINDICATÓRIA (Pro-
cesso nº2002004023068-8),movida por PLANTERRA-PLANEJAMENTO DA TERRA LTDA contra 
CARLOS EUGENIO DO CARMO LIMA E SUA ESPOSA. E constando nos autos que a esposa do 
promovido encontra-se em local incerto e não sabido, é o presente para CITAÇÃO DA ESPOSA 
DO PROMOVIDO ACIMA MENCIONADO, para que a mesma, no prazo de 15 dias, conteste a ação 
SOB PENA DE REVELIA E CONFISSÃO. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente,que será afixado no átrio do Fórum, com publicação no Diário da Justiça e por três vezes 
em jornal de ampla circulação. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.  Dado e passado nesta cidade de 
João Pessoa, aos 02 dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012). EU, Ednaldo Soares  
da Silva Pereira, Técnico Judicial, e digitei e subscrevi.  

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE 
NOTAS

BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDERSON RANGEL DE OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ: 008942131/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$194,50
Cedente: JW EDITORA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042428
Responsavel.: ANDREA CARLA DOS ANJOS COS-
TA - ME
CPF/CNPJ: 015070572/0001-14
Titulo: DUP VEN MER INDR$416,40
Cedente: REALGEM’S DO BRASIL INDUSTRIA DE CO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042177
Responsavel.: CV CONSULTORIA E CONSTR. LTDA
CPF/CNPJ: 008607852/0001-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$289,21
Cedente: WOLLK ELEVADORES LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042309
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$993,23
Cedente: SOL MAR IND E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042274
Responsavel.: CONSTRUTORA ALMEIDA TORRES LTD
CPF/CNPJ: 004866014/0001-43
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.691,72
Cedente: LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 041797
Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ: 014450769/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$717,00
Cedente: A L MADEIRAS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042576
Responsavel.: DAYANE DO NASCIMENTO ROCHA
CPF/CNPJ: 012002399/0001-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.003,82
Cedente: CONFECCOES CHACABRU LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042369
Responsavel.: DEUZIMER SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 790110714-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$377,50
Cedente: TIAGO JOSE MENDES VIEIRA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042440
Responsavel.: EXA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 007870719/0001-22
Titulo: DUP VEN MER INDR$212,37
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042157
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 50,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042375
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$240,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042376
Responsavel.: EMMELLY DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 057677114-70
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 90,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO VERSALLES RE
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042388
Responsavel.: FABIANO MANOEL RODRIGUES
CPF/CNPJ: 915738584-04

Titulo: DUP VEN MER INDR$566,00
Cedente: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 041143
Responsavel.: GONCALVES IMOVEIS
CPF/CNPJ: 035436278/0001-90
Titulo: CHEQUER$915,73
Cedente: CARLOS ALBERTO CARNEIRO COELHO
Apresentante: CARLOS ALBERTO CARNEIRO COELHO
Protocolo: 2012 - 041646
Responsavel.: ISIS DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 047087014-11
Titulo: DUP VEN MER INDR$153,12
Cedente: ANA JULINDA RIBEIRO C R DE FREITAS
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 041706
Responsavel.: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 070094842/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$733,01
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042197
Responsavel.: JOAO BATISTA VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 144285124-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$448,00
Cedente: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LT
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042444
Responsavel.: JAQUELINE DE S SEVERINO ME
CPF/CNPJ: 013122740/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.123,00
Cedente: BCO DAYCOVAL SA-BANCEIRANTES C. PNE
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042294
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E LUBRIFI-
CANTES LT
CPF/CNPJ: 012613433/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$299,50
Cedente: BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042167
Responsavel.: MARIA DO CARMO DE A. LIMA T. 
DE CAR
CPF/CNPJ: 989558704-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$650,00
Cedente: CONDOMINIO DO EDIFICIO IMPERIAL CAB
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042316
Responsavel.: MANOEL IVONALDO SILVA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 008590984-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.460,00
Cedente: R A COMERCIO DE MINERIO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042021
Responsavel.: SAF NORDESTE ARTEFATOS CALC
CPF/CNPJ: 007914265/0001-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 66,50
Cedente: BANCO SAFRA S/A
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042554
Responsavel.: SERGIO BRITO FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 040163304-75
Titulo: DUP VEN MER INDR$425,00
Cedente: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042378
Responsavel.: TABORNA CONST.E INCORP.LTDA ME
CPF/CNPJ: 014257393/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$225,47
Cedente: JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 042095
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$237,51
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA     PB
Protocolo...: 2012 - 042161

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,17/08/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CÍVEL DA CAPITAL

EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
O Dr. JOSIVALDO FELIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de João 
Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este 
Juízo e Cartório do 1º Ofício Cível processam-se os autos da  AÇÃO REIVINDICATÓRIA (Processo 
nº2002004023068-8),movida por PLANTERRA-PLANEJAMENTO DA TERRA LTDA contra CARLOS 
EUGENIO DO CARMO LIMA E SUA ESPOSA. E constando nos autos que a esposa do promovido 
encontra-se em local incerto e não sabido, é o presente para CITAÇÃO DA ESPOSA DO PROMOVIDO 
ACIMA MENCIONADO, para que a mesma, no prazo de 15 dias, conteste a ação SOB PENA DE 
REVELIA E CONFISSÃO. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente,que 
será afixado no átrio do Fórum, com publicação no Diário da Justiça e por três vezes em jornal 
de ampla circulação. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.  Dado e passado nesta cidade de João 
Pessoa, aos 02 dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012). EU, Ednaldo Soares  da 
Silva Pereira, Técnico Judicial, e digitei e subscrevi.  

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Maria Vilma de S Roberto 
CIC: 044.630.214-72                   Título/

Valor: Cédula: R$ 2.983,04 Protestante: Banco 
Volkswagen S/A 

Apresentante: Banco Volkswagen S/A 
Protocolo:  83.548 
Responsável:Com de Gás Cajazeiras Ltda 
CNPJ: 13.088.567/0001-03               Título/

Valor: Cheque-R$ 838,00 
Protestante: André Luna de Lucena Apre-

sentante: André Luna de Lucena 
Protocolo: 83.527 
Responsável: Adeilton Pereira Leite                 

CIC: 021.746.954-86 
Título/Valor: Duplicata-R$ 250,00 
Protestante: Marcos Antonio G Arruda 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 83.563 
Responsável: S F Const.E Com Ltda 

CNPJ: 08.706.375/0001-83 
Titulo/Valor: Duplicata-R$ 1.570,00 
Protestante: B.M.A Locações Ltda 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 83.939 Responsável: S F 

Construções e Com.Ltda 
Título/Valor: Duplicata-R$ 100,00/R$ 60,00 
Protestante: Rental Projecta Serv.e Locação 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 83.936/83.937 
Responsável: Casa do Mármore Ltda ME 
CGC: 14.124.114/0001-58 
Título/Valor: DMI-R$ 2.133,90/R$ 2.133,90 
Protestante: GP2 Granitos do Brasil Ltda 
Apresentante: Banco Bradesco SA 
Protocolo: 83.877/83.504 
         Em obediência ao Art.l5 da Lei 9.492, de 

10.09.1997, intimo as pessoas físicas  citadas 
a virem pagar ou darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua  acima citada, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei. 

Cajazeiras - PB, 16 de agosto de 2012. 
               Maria Dolores Lira de Souza 
Oficiala dos Protestos

PREFEITURA MUNICIPALDE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratações de Atrações Musicais “NIEDSON LUA, LOURO SANTOS E VICTOR 
SANTOS, FORROZÃO KANGAPÉ, FORRÓ DAS MINA, SAIA RODADA E BANDA NAGIBE”, para 
realizações de shows festivos da 6ª Festa das Flores e 59 de anos de Emancipação Política do 
Município a serem realizados nos dias 18, 19 e 20 de Agosto do corrente ano, promovidos anualmente 
pela Prefeitura Municipal. LOCAL: Centro Comercial de Pilões, pátio da feira livre – Centro - Pilões/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2012. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios: 12.00 – 13.392.2004.2054 - 33.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES e BRUNO LEONARDO FIRMI-
NO DE MATOS - CNPJ nº 10.552.157/0001-83 - CT Nº 00152/2012 – 16.08.2012 - R$ 114.000,00 
– Cento e Quatorze Mil Reais.

FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA – Prefeito

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2012.
OBJETO: Contratações das Atrações Musicais “NIEDSON LUA, LOURO SANTOS E VICTOR 

SANTOS, FORROZÃO KANGAPÉ, FORRÓ DAS MINA, SAIA RODADA E BANDA NAGIBE”, para 
realizações de shows festivos da 6ª Festa das Flores e 59 de anos de Emancipação Política nos 
dias 18, 19 e 20 de Agosto do corrente ano, promovidos anualmente pela Prefeitura Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Gestão Pública.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/08/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/2012/SEMAS /PMCG
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, no uso das 

prerrogativas que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em cumprimento às 
disposições contidas na norma inscrita no Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 21, da Lei Nacional das Licitações e Contratos, 
e através do Pregoeiro Oficial do Município, comunica aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 106/2012/SEMAS/PMCG, do tipo “Menor Preço Global por Lote”, tendo como objeto à 
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFECÇÕES DE PANFLETOS, CAPAS COM BOLSO 
E ORELHAS, CALENDÁRIOS, FOLDERS, REVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS 
DO CONVÊNIO 060/TEM/SPPE/CODEFAT/PMCG, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2012, dia 31 de Agosto de 2012, às 
09h00min, na sede da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Dr. João Moura, nº 528, São José, Campina 
Grande/PB. O Edital e seus Anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado ou 
no site www.campinagrande.pb.gov.br. Maiores informações através do telefone/fax: (83) 3310-6057.

Campina Grande, 14 de Agosto de 2012.
Rodrigo Augusto Moura Miranda

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
HOMOLOGAÇÃO - LEILÃO Nº 003/2012.

Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
e Leiloeiro, observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Leilão 03/2012, que objetiva 
alienações de bens móveis declarados inservíveis para administração, HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório: “Licitação Fracassada”.

Pilões - PB, 18 de Junho de 2012.
FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Leilão 003/2012.
OBJETO: Alienações de bens móveis declarados inservíveis para administração pública Municipal.
RECEBIMENTO DE LANCES VERBAIS: 05.06.2012.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 18.06.2012.

FÉLIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012
A CPL, constituída pela portaria nº 001/2012, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, vem através 

deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da TOMADA DE 
PREÇOS N° 001/2012, Cujo Objeto é A EXECUCAO DE OBRA DOS SERVICOS DE REFORMA 
E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA HELENA. 

VENCEDOR/VALOR:
R & N CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. 
R$ 36.150,22 (trinta e seis mil, cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos)

Santa Helena PB, 16 de agosto de 2012
JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
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 29/08/2012, 
com início às 15:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada.

 São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, 13 de agosto de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
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  30/08/2012, 
com início às 15:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Vieirópolis.

Vieirópolis, Estado da Paraíba, 13 de agosto de 2012.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO ATO DE DISPENSA Nº 155/2012/SEPLAN/PMCG
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, NO USO DAS PRERROGATIVAS DA LEI COMPLE-

MENTAR DO MUNICÍPIO Nº 029/2005, CONSIDERANDO O INCOMENSURÁVEL INTERESSE 
PÚBLICO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, 
CONSIDERANDO, TAMBÉM, AS CONCLUSÕES FORMALMENTE MOTIVADAS NO PARECER 
JURÍDICO N° 057/2012, RATIFICA O ATO DE DISPENSA Nº 155/2012, PRATICADO POR ESTA 
MUNICIPALIDADE, DESTINADO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – QP, NO ÂMBITO 
DO EIXO GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS, PARA O 
CONTRATO DE REPASSE Nº. 301.541-05 – URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS: BAIRRO DAS CIDADES; 
BAIRRO DA CATINGUEIRA; COMUNIDADE DO NOVO HORIZONTE; COMUNIDADE DO JARDIM 
EUROPA TODOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM A 
PESSOA JURÍDICA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, COM UM 
VALOR GLOBAL DE R$ 95.790,00 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS), 
EMBASADA NO ART. 24,  XIII C/C ART. 13, VI DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA, CUJAS DESPESAS 
CORRERÃO Á CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 16 482 
1017 2076 - AÇÕES DO PROGRAMAS URBANOS HABITACIONAIS; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39; FONTES DE RECURSOS: 0110 e 0240(republicado por incorreção).

Campina Grande, 07 de Agosto de 2012.
Alexandre Manoel de Araújo

Secretário em exercício de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2012
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ/PB, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e, ainda, em 
cumprimento à norma inscrita no Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 21, da Lei 8.666/93, alterada, comunica 
aos interessados que fará realizar licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº 004/2012, do 
Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, sob o Regime de “Empreitada por PREÇO GLOBAL”, no dia 
18 de setembro de 2012, às 09:00 horas; no endereço da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Orcine Fernandes, Edifício Mel Shopping, Piso Superior, Sala 215, Centro, Sapé/PB, desti-
nada a contratação de empresa para Execução das Obras e Serviços de Construção de Creches 
no município. O Edital de Convocação encontra-se à disposição dos interessados do ramo, no 
endereço supra, ao custo de R$ 100,00 (cem reais). Maiores informações: licitaçãosape@hotmail.
com - Fone: (83) 8827 8231. 

Sapé/PB, 14 de agosto de 2012.
Pedro Freire de Souza Filho - Presidente

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N240/2012
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 pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de maquinas e equipamentos, destinado a Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento 
Econômico - SETDE, 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 - 12-01167-8
João pessoa, 16de 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 N275/2012
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 locações diversas para realização de eventos, destinado a Secretaria 
de Estado da Cultura - SEC, 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 - 12-01169-5
João pessoa, 16 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

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 961/2012

AVISO
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO 

POPULAR - CEHAP, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento, comunica aos inte-
ressados que o Recurso Administrativo interposto pela Construtora Reobote Ltda. foi considerado 
IMPROCEDENTE. Fica marcado para o dia 21 de agosto de 2012, às 09:00 horas, a abertura dos 
envelopes contendo as Propostas da empresas consideradas Habilitadas.

João Pessoa-PB, 15 de agosto de 2012
Paulo Roberto Diniz de Oliveira

Presidente da Comissão Especial

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1158/2012

AVISO
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da COMPANHIA ESTADUAL DE HABI-

TAÇÃO POPULAR - CEHAP, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento, chama 
empresas do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que manifestem 
interesse na apresentação de propostas para construção de Unidades Habitacionais de Interesse 
Social, junto a instituições financeiras oficiais federais, neste caso, Caixa Econômica Federal e/
ou Banco do Brasil S/A, destinadas a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00 (hum 
mil e seiscentos reais), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, integrante do 
Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, instituído pela Lei Federal Nº 11.977, de 07 de 
julho de 2009, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 7.499 de 16 de junho 2011, no 
distrito de Galante, Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, com recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR.

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012, ÀS 09:00 
HORAS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E RETIRADA DO EDITAL: Av. Hilton Souto Maior, Nº 
3059, bairro Mangabeira, João Pessoa-PB.

João Pessoa-PB, 16 de agosto de 2012
Paulo Roberto Diniz de Oliveira

Presidente da Comissão Especial

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

Registro na CGE Nº 12-01165-2
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE N. 039/2011 e 023/2012, torna público que no dia 30 de agosto de 2012, às 09:00 
horas, na sala de licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº. 048/2012. Objeto: Con-
tração de empresa para prestar serviços de higienização, limpeza e desinfecção com fornecimento 
de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários para sua perfeita execução de 
121 reservatórios elevado, apoiado e enterrado no âmbito da grande João Pessoa e nas Agencias 
locais pertencentes ao Regional do Litoral da CAGEPA, no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou 
obter informações na Sede da CAGEPA, rua Feliciano Cirne, s/n, no bairro de Jaguaribe, na cidade 
de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. 
O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 16 de agosto de 2012.
Lucio Flavio Souto Batista

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JOÃO

17ª VARA CÍVEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO (prazo 30 dias)

A Dra. Magnogledes Ribeiro Cardoso, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, faz saber, por meio do presente Edital de Intimação, que tramita neste 
Juízo Ação Monitória, processo de nº 2002006039696-3 promovida por UNIMED JOÃO PESSOA 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. em face de VERDE MAR TURISMO LTDA.

Consiste a finalidade do presente edital em INTIMAR a parte executada VERDE MAR TURISMO 
LTDA, por seu representante legal, para pagar o valor da condenação em 15 (quinze) dias sob as 
penas do art. 475 J do CPC., atualmente em lugares incertos e não sabido, e, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou o MM Juiz 
expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. CUMPRA-SE. Dado e passado 
nesta Cidade e Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba, aos 04 dias do mês de novembro do 
ano de 2011. Eu, Elizabeth de Aquino Alves, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.

MAGNOGLEDES RIBEIRO CARDOSO
JUÍZA DE DIREITO

ANTONIO THEOTONIO DOS SANTOS NETO– Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO KOMBI  – PLACA KID 2032   –  OLHO D’AGUA /PB, sob nº 2012-005621/TEC/AA-1237

FRANCISCO ALMAIR FURTADO DE SOUSA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITO-
RAL – CARRO GOL  – PLACA KHE   – MONTE HOREBE/PB, sob nº 2012-005618/TEC/AA-1234

ELEIÇÃO2012 – ERIVANDO PEREIRA DE QUIROZ– Torna público que solicitou à SUDEMA – 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL – CARRO ECOSPORT  – PLACA MNE 4852   –  POÇO DANTAS/PB, sob nº 2012-
005609/TEC/AA-1230

ITALO JOSÉ LEITE PEREIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO CHE-
VROLET D20  – PLACA JTT 3610 –  CATOLE DOROCHA /PB, sob nº 2012-005585/TEC/AA-1218

JOSÉ RIBAMAR FIRMINO SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO FIAT UNO  – PLACA NQK 7544   –  IMACULADA/PB, sob nº 2012-005640/TEC/AA-1251

FABIANO JOSÉ CLEMENTINO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CAR-
RO FIAT UNO  – PLACA MMR 5492   –  ITAPORANGA/PB, sob nº 2012-005657/TEC/AA-1258

JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO FIAT 
UNO  – PLACA HZM 3147   –  IGARACY/PB, sob nº 2012-005637/TEC/AA-1249

RUTE PEREIRA LEANDRO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
CELTA – PLACA MNY 3184–  ITAPORANGA/PB, sob nº 2012-005672/TEC/AA-1265

A Bentonit União Nordeste Ind. e Com. Ltda, CNPJ nº 08.811.119/0001-56, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação, 
nº 1934/2012 em João Pessoa, 18 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Prepa-
ração de minerais não metálicos - bentonita, na Av. Assis Chateaubriand, 3877, Município: Campina 
Grande - UF: PB. Processo: 2012-001144/TEC/LO-2473.
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REPÚBLICA CONSTRUÇÕES E IN -
CORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 
09.472.746/0001-72, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2576/2012 em João Pessoa, 15 
de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Construção e Conclusão de um 
Bloco de 08 Apartamentos Multifamiliar, térreo 
e 02 pavimentos superiores com uma área de 
614,35 m², na Rua Gal. Alfredo Cantalice – 
QD. 21 LT. 16 – Bancários Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004460/
TEC/LO-3382.

POUSADA BEM-TE-VI LTDA – CNPJ Nº 
10.681.027/0001-40, torna público que re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, a Renovação 
da L.o. nr. 1629/2010/proc.nr. 2010-002641 
– Alojamento em uma pousada, sem serviço 
de alimentação (sem restaurante) servindo 
apenas café da manhã – Conde – PB. Nr. 
Processo 2012-005103/TEC/LO-3471.

AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇA-
DOS LTDA – CNPJ Nº 47.959.697/0013-20, 
torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Licença Operação, para Reno-
vação, situado a Rua BR 101 km 03 – Distrito 
Industrial – João Pessoa – PB.

JAILTON CORREIA DA SILVA - CPF Nº 
022.354.004-85, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 
2012 – FIAT UNO MILL – Placa: MOD-9700-
PB – Percurso: Bayeux – PB e Região. Pro-
cesso: 2012-005639/TEC/AA-1250.

MARCOS NASCIMENTO DE FRANÇA – 
CPF Nº 500.383.974-04, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Au-
torização Ambiental – Publicidade Volante 
Eleitoral 2012 – FIAT/Placas: KLC-8812PB= 
(Potencia: 450-RMS). Local da atividade: “Ca-
bedelo e Região”=  Processo:  2012-005650/
TEC/AA-1254.

ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA – CPF 
Nº 003.240.004-72, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 
2012 – Veraneio – Placa: CAJ-8837-PB – Per-
curso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 
Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-
005651/TEC/AA-1255.

SEVERINO IZIDIO DO NASCIMENTO – 
CNPJ/CPF Nº 675.056.434-87, torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Autorização Ambiental nº 2554/2012 em João 
Pessoa, 14 de agosto de 2012 – Prazo: 88 
dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
– Veículo VW/GOL de Placa MNQ-7558/PB – 
Em Toda Cidade – Município: ARAÇAGI – UF: 
PB. Processo: 2012-004950/TEC/AA-0865.

REGINALDO PAULINO DA SILVA – CPF Nº 
008.523.584-03, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 
2012 – S10-Placa: KIY-0073-PE - Percurso: 
Juripiranga – PB e Região. Processo: 2012-
005583/TEC/AA-1217.

ARI LOPES DA SILVA – CPF Nº 659.356.084-
72, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Autorização Ambiental – Propa-
ganda Volante Eleitoral, VOYAGE MNK-7240/
PB – Percurso em Todo Estado da Paraíba. 
Processo: 2012-005628/TEC/AA-1242.

ARI LOPES DA SILVA – CPF Nº 659.356.084-
72, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a Autorização Ambiental – Propa-
ganda Volante Eleitoral, KOMBI MMP-9620/
PB – Percurso – Em Todo Estado da Paraíba. 
Processo: 2012-005624/TEC/AA-1239.

ISABEL DE LISANDRA DOS SANTOS AL-
VES – CNPJ/CPF Nº 930.612.694-87, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 2026/2012 em 
João Pessoa, 20 de julho de 2012 – Prazo: 
120 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Placa IAI 7984 – Em Todo Estado 
da Paraíba – Município: - UF: PB. Processo: 
2012-003846/TEC/AA-0269.

LUCIANO DE SOUZA CABRAL – CNPJ/
CPF Nº 788.842.684-00, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 2025/2012 em João Pessoa, 
20 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Publicidade Volante – Em 
Todo Estado da Paraíba – Município: - UF: 
PB. Processo: 2012-003845/TEC/AA-0268.
SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL – 
CPNJ Nº 02.942.745/0001-03, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da L.O Nº 1740/2010/PROC. Nº 
2010-003601 – Extração e Beneficiamento 
de Granito para Confecção de Brita – Proc. 
DNPM Nº 846.040/1999 – AC: 03ha – Patos 
– PB. Processo: 2012-005658/TEC/LO-3561.

PRISCILA SANTOS DO NASCIMENTO – 
CPF Nº 007.859.374-39, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da L.O.P Nº 3057/10/PROC. 
Nº 2010-005302 – Lavra de Experimental 
de areia no leito do Rio Paraíba, através de 
dragagem – PROC. DNP nº 846/2000/06 - 
Santa Rita e Região. Processo: 2012-005660/
TEC/LOP-0061.

OSVALDO DE SOUZA SANTANA – CPF Nº 568.170.024-00, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral, KOMBI MNZ-7407/PB – Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 2012-
005666/TEC/AA-1260.

JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA – CNPJ Nº 08.846.966/0001-56, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
1781/2010 – Fabricação de Pães, biscoito, bloco e similares AC-150m² - Catolé do Rocha – PB. 
Processo: 2012-005193/TEC/LO-3488.

JOSÉ EVERALDO DA SILVA FELICIANO – CPF Nº 964.586.824-68, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental - 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – BUGRE – Placa: MMY-6728-PB – Percurso: Alagoinha – PB 
e Região. Processo: 2012-005596/TEC/AA-1223.

JUSSARA MORENO BRAGA - CPF Nº 499.004.634-04, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – MERCEDES BENZ – Placa: MNA-3365-PB - Percurso: Em Todo Estado 
da Paraíba. Processo: 2012-005674/TEC/AA-1267.

BRUNO FERREIRA ALVES - CNPJ/CPF Nº 070.339.514-93, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2620/2012 
em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 88 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo VW/ KOMBI Placa LAX 8671/PB Cor Branca – Em Toda a Cidade e Região – Município: 
RIO TINTO – UF: PB. Processo: 2012-004518/TEC/AA-0596.

FABIO FERREIRA ALVES - CNPJ/CPF Nº 059.464.374-02, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2619/2012 
em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 88 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
Veículo GM/S10 de Placa NPT 5010/PB Cor Preta – Em Toda a Cidade e Região – Município: RIO 
TINTO – UF: PB. Processo: 2012-004520/TEC/AA-0597.

CLEITON FERREIRA DA SILVA – CPF Nº 096.594.574-05, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FORD BELINA – Placa: MMN-8137-PB – Percurso: Belém – PB e Região. 
Processo: 2012-005655/TEC/AA-1257.

NIEL FERREIRA DA SILVA – CPF Nº 097.852.364-47, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – GOL - Placa: MNG-0713-PB – Percurso: Belém – PB e Região. Processo: 
2012-005654/TEC/AA-1256.

JOSÉ PEDRO FERREIRA FILHO – torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – Veraneio – 
Placa: KTT- 3426-PB – Percurso: Pedro Regis – PB e Região. Processo: 2012-005619/TEC/AA-1235.

MARIA SENEIDE MOREIRA MOURA – CNPJ Nº 953.898.734-91, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação - Edi-
ficação Multifamiliar com 02 Unidades Habitacionais As-148m² - Gramame – João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-004961/TEC/LI-1582.

CONSTRUTORA VIGAMENTO LTDA – CNPJ Nº 13.273.425/0001-16, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edifica-
ção Multifamiliar com 07 Unidades Habitacionais AC-517,05m² - Bancários – João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-005661/TEC/LP-1042.

CONSTRUTORA DI LTDA - CNPJ Nº 07.197.626/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar 
com 12 Unidades Habitacionais – AC: 945,0m² - Bancários – João Pessoa – PB. Processo: 2012-
005420/TEC/LP-1012.

MARLENE SANTOS DE CAVALHO – CNPJ/CPF Nº 160.879.504-78, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2586/2012 
em João pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 88 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
– Veículo FIAT STRADA FIRE FLEX Placa NQE-7288/PB – Em Toda Cidade e região – Município: 
ITAPOROROCA – UF: PB. Processo: 2012-004727/TEC/AA-0722.

ALEX JAN DE MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 953.873.824-15, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2256/2012 em João 
Pessoa, 2 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante – Veículo 
VW/ KOMBI, Placa MNE-3482/PB, na Rua Abel Bezerra Lima, G-7 Mangabeira IV Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2010-004553/TEC/LO-1625.

MARIO PEDROSA DE ARAÚJO – CNPJ Nº 09.492.516/0001-75, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2847/2008/PROC. Nº 2008-006703 – Comércio Varejista de Materiais de Construção 
em Geral – AC: 1.125m² - Zona Rural – Caapora – PB. Processo: 2012-005675/TEC/LO-3563.

JOSÉ ANTONIO G DA SILVA (QUIOSQUE ESTAÇÃO MANIA) – CPF Nº 569.673.574-68, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Au-
torização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – MOB – 6050/PB – Percurso: 
Pitimbú – PB e Regiões. Processo: 2012-005691/TEC/AA-1276.

CBILOG - CABO BRANCO INDUSTRIAL E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ/CPF 14.477.292/0001-62, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Autorização Ambiental para a atividade de: Nivelamento de Terra para construção de galpão (Centro 
Logístico) área total 9,357 ha, situado na FAZENDA ATTOM, MARGENS DA BR-101,KM 13, DIST. 
INDUSTRIAL, ALHANDRA-PB.  Processo nº2012-004770/TEC/AA-0753.

R&V CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.496.032/0001-09 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 2618/2012 em João Pessoa, 15 de agosto 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Edificação Residencial Multifamiliar com 08 unidades habitacionais e sistema de esgotamento 
sanitário individual composto de tanque séptico e sumidouro cilíndrico. Na(o) – R. SEM NOME, 
ST 57, LT 403, QD 250, LOT. NOVO MILENIO- GRAMAME Município: JOÃO PESSOA- UF: PB. 
Processo: 2012-004273/TEC/LI-0958.

ALLIANCE WELLINGTON BARRETO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.081.895/0001-
15, torna público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para a 
Construção de um estande de vendas, situado na Avenida João Cyrillo da Silva c/ a Rua Projetada, 
s/n, Cabo Branco – João Pessoa.

ALLIANCE EVIDENCE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.078.669/0001-48, torna público 
que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para a Construção 
de um Edifício Multifamiliar, situado na Avenida Minas Gerais com a Rua Professora Eudézia e Rua 
Rondônia, s/n, Bairro dos Estados – João Pessoa.
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