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Quase 4 mil mulheres disputam
os votos dos eleitores na Paraíba

O total de 3.996 mu-
lheres disputa prefeitu-
ras e vagas nas Câma-
ras de Vereadores nas 
cidades paraibanas nas 
eleições municipais de 
outubro, segundo dados 
do TRE-PB. Página 17
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LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,014 (compra) R$ 2,015 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,481 (compra) R$ 2,483 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Fonte: Marinha do Brasil
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l Inscrições para o Curso de Formação de Oficiais da PM começam terça-feira 

l UEPB convoca candidatos aprovados no Sisu para fazer o cadastramento
 
l Eleição do Conselho Superior da Defensoria Pública acontece no dia 31 de agosto 
 
l Unipê inscreve até o final do mês para cinco cursos de pós-graduação

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Rebelião no 
Róger termina 
com 14 presos 
feridos

Coperve 
prorroga prazo 
de inscrição 
do PSS 2013
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Carreta com bebida tomba e carga é saqueada Página 16
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TRE-PB aprova 
envio de tropas 
federais para 
Campina Grande

Daniella Ribeiro 
substitui o vice 
da chapa por 
Rodrigo Motta

ElEiçõES

muDANçA

O Pleno do TRE-PB apro-
vou o envio de tropas fede-
rais para reforçar a seguran-
ça em Campina Grande du-
rante as eleições municipais 
de outubro. Página 18

A deputada Daniella Ribei-
ro mudou o vice-candidato da 
sua chapa por causa da impug-
nação da aliança PP e PT. Sai 
Perón Japiassu e entra Rodrigo 
Motta. Página 18

                      
VACINAçãO

Página 13

Campanha quer atualizar cartões 
de quase 300 mil crianças na PB

2o Caderno

52 praias do litoral paraibano estão 
próprias para o banho, aponta  relatório 
divulgado pela Sudema, enquanto que 
quatro trechos de praias estão poluídos.
Página 13

Música em homenagem ao EU

Auto no Ednaldo do Egypto

a Orquestra de Câmara faz concerto hoje e amanhã 
para marcar o centenário do livro EU. Página 5

O Auto da Compadecida, de ariano Suassuna, abre 
temporada hoje no Ednaldo do Egypto. Página 8
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Paraibana Thafnnys
Mylka, atleta do nado 
sincronizado, quer 
disputar Olimpíadas
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UN

Desde a última terça-feira, quando se 
divulgou o Índice de Desenvolvimento do 
Ensino Básico – Ideb – estabeleceu-se no 
país, como reação já prevista, um clima de 
profunda decepção em relação à má quali-
dade do ensino público no Brasil. Profes-
sores, autoridades governamentais, peda-
gogos e políticos não tinham motivos para 
qualquer surpresa, mas a verdade é que não 
se contava com um quadro tão deprimente 
como o que foi revelado pelos índices.

Para uns, trata-se de uma tragédia que 
se repete há muitos anos, tanto quando se 
divulga o Ideb. Afinal, dez Estados pioraram 
seu desempenho e sete não alcançaram a 
meta. Para outros, o Brasil vive um apagão 
intelectual e, de fato, não é difícil chegar a 
esta constatação: os alunos do Ensino Mé-
dio tiveram, em 2011, o pior desempenho 
da educação básica. Eles apenas alcançaram 
a meta prevista de 3,7. 

Mas, para além das decepções, sejam 
elas expressas como tragédias ou apagões, 
a grande questão que se levanta é: e agora, 
o que fazer? Como reverter este quadro, já 
que a sua melhoria é condição necessária 
para o país equiparar-se ao grupo de nações 
desenvolvidas?

 O Brasil não pode se transformar em 
grande economia tirando nota seis, na esco-
la particular, e média 3,8 nas escolas de po-
bres e o próprio Ministério da Educação re-
conhece esta realidade.  Partiu do ministro 
Aloisio Mercadante uma primeira proposta 
para enfrentar esta situação. Segundo ele, é 
preciso enxugar o currículo escolar em favor 

do aprofundamento nas áreas básicas, como 
Português, Matemática, Ciência, História e 
Geografia. É uma medida sensata, mas está 
longe de ser a solução do problema.

Na avaliação da maioria dos educado-
res, o melhor caminho é o do investimento. 
Para nivelar-se a países desenvolvidos, o 
ensino no Brasil não pode mais ser feito só 
na base de giz e saliva. Se as escolas contam 
com professores habilitados e alunos dis-
postos a aprender – e na maioria dos casos 
isto é verdade -  só ficam faltando as ferra-
mentas. 

E no que compete aos poderes consti-
tuídos (e a quem mais isto competiria?)  um 
bom momento para se começar a adotar 
novos caminhos é por ocasião da elabora-
ção do Orçamento Federal. Se Executivo e 
Legislativo se unirem nesta guerra contra 
o atraso educacional já se terá dado um im-
portante primeiro passo. Mas, esta união e 
este esforço precisam ser verdadeiros, per-
manentes e prioritários. 

A criação de uma carreira nacional do 
magistério público, pagando muito bem, 
identificando vocações, quebrando a ideia 
de estabilidade plena e oferecendo escola de 
qualidade para ali os professores exercerem 
suas aptidões é outra necessidade que se faz 
urgente. 

Como se vê, alternativas para o enfren-
tamento desta crise que envergonha o país 
não faltam. Ideias pululam por aí. O que se 
anseia mesmo é que, de uma vez por todas 
o Brasil aceite, sem demagogia, que a educa-
ção é a base do seu crescimento. 

Anco Márcio disse no seu blog que 
eu me considerava Deus. E ilustrou o 
texto com o close de um dos Jeovás da 
Sistina, o que não deixou de ser engra-
çado, pois fiz – pro Cristóvam Tadeu - o 
papel do Lord of lords numa comédia pra 
TV, nos tempos do Ednaldo do Egypto. 
Cheguei a imaginar o Anco me desan-
cando, dizendo que vivo dizendo que 
sou hator,   hartista plástico, hensaísta,  
hescritor, o hescambau, com esses agás 
aspirados que Cortázar usou, certa vez, 
pra designar empáfia. Bem, nem tenho 
lá essas vaidades todas, nem tão má 
impressão a meu respeito. Apenas fiz – a 
vida toda - o que tinha vontade de fazer 
e até onde pude. Atrevi-me a escrever 
e a publicar romances, contos, poemas 
longos, ensaios; atrevi-me a fazer umas 
poucas mostras de pintura, a última com 
cento e tantas telas; atrevi-me a escre-
ver umas peças de teatro e a montar 
umas duas ou três delas; atrevi-me a 
fazer testes – a convite – para filmes no 
Ceará e Pernambuco e a trabalhar neles, 
e só. Tenho consciência plena de que 
nunca fui um Ariano Suassuna, Bráulio 
ou Flávio Tavares, um Sérgio de Cas-
tro Pinto, Miguel dos Santos ou Lacet, 
nem – por outro lado - um Zé Dumont, 
Everaldo Pontes ou Luiz Carlos Vas-
concelos. Claro. Tenho os pés no chão. 
Apenas vi que seria útil se fizesse parte 
do caldo de cultura do Estado. Assim, fiz 
os versos da primeira cantata em língua 
portuguesa, que foi a de Alagamar, pro 
Kaplan – mas sei que o mérito foi dele; 
fui coprodutor do Zé Bezerra na reali-
zação do primeiro longa-metragem pa-
raibano, e a culpa, com certeza, foi dele; 

fiz o libreto da primeira ópera armorial 
do Nordeste, que é o da primeira ópera 
paraibana,  pro Eli-Eri Moura – e o gênio 
é ele; escrevi e montei o primeiro espe-
táculo de ficção científica brasileiro – A 
Bátalha de OL contra o Gígante FERR – a 
pedido do Jorge Bweres, devo isso a ele; 
e por aí vai. 

O que alguns – ao contrário do 
Anco – dizem ser meu pessimismo e 
eu, realismo, vem de longe. Estive no 
Casón (pronuncia-se Cajón ) del Buen 
Retiro, que fica a cem metros do Museu 
do Prado, em Madri,  dedicado exclu-
sivamente à arte espanhola do século 
XIX pra trás, e vi toda uma multidão de 
quadros (3000) de artistas que desco-
nhecia completamente. Fui tomado pela 
mesma sensação que tive ao ler pela pri-
meira vez  o monumental Arte Moderna, 
de Giulio Carlo Argan, deparando-me, 
igualmente, com um mundo de nomes 
nunca dantes avistados – tipo Antonio 
Fontanesi, Gaetano Previati, Filippo 
Palizzi, Domenico Morelli, Gioacchino 
Toma -, e me veio a palavra “bairrismo” 
pra definir tal espaço dado à espanho-
lada, em Madri; e à italianada, pelo his-
toriador italiano, comportamento que 
se caracteriza pela ampliação de todos 
os valores de um lugar, em detrimen-
to de sua real dimensão se visto fora 
dele. Inútil? Não: aqueles que a História 
deletou foram caldo de cultura de onde 
emergiram Miró e Giacometti.

Assim, a maioria dos agora notáveis 
do estado - anch´io - não é mais que 
caldo de cultura atual e local, de onde 
podem emergir uma e outra figura de 
peso.  Nada mais. 

Gosto muito da Índia, prin-
cipalmente do país do passado, 
onde tudo era múltiplo, sincréti-
co, misterioso, exótico, esotérico. 
Respeito suas divindades (Hare 
Krishna, Krishna Krishna, Hare 
Hare!) e admiro sua arte, como a 
escultura em ouro, marfim e ma-
deira e o belíssimo Taj Mahal.

Já tive a oportunidade de es-
tudar religião, filosofia e literatu-
ra indianas e encantar-me com os 
ensinamentos contidos em obras 
seculares como Vedas, Mahabha-
rata, Ramayana, Abhijñanasakun-
talam e com os versos do poema 
“Mahakavya” e do poeta Rabin-
dranath Tagore.

O Mahatma Ghandi é uma das 
pessoas, melhor dizendo, um dos 
iluminados pelos quais tenho ver-
dadeira devoção. A sua resistên-
cia pacífica ao colonizador inglês, 
que culminou com a libertação da 
Índia do jugo britânico, é um dos 
momentos mais significativos da 
história mundial contemporânea.

Ghandi ensinou o mundo a 

ser tolerante, sem abdicar dos 
ideais de justiça e liberdade, mas 
suas lições foram esquecidas. Em 
memória: um hindu o procurou 
para saber o que fazer depois 
que um muçulmano lhe matara o 
filho. “Adote uma criança muçul-
mana”, teria respondido o mestre.

A velha e sábia Índia figura 
hoje entre as maiores economias 
do mundo, mas está mais  pobre 
do que nunca. Boa parte de sua 
população é faminta, doente e 
não sabe ler. Há carência de água 
tratada e eletricidade. E o cisma 
com o Paquistão levou os dois 
países a uma perigosa corrida 
nuclear.   

A Índia das vacas sagradas e 
dos esqueléticos faquires deci-
diu enviar uma missão espacial a 
Marte em 2013, na qual gastará 
cerca de US$ 82 milhões. Quem 
sabe pretende encontrar seres 
azuis naquele planeta, como se 
não bastassem os milhões de 
seres amarelos de fome que tem 
hoje para cuidar.

Editorial

Um
Caldo de cultura

Educação

Shiva I

O curso de Direito da UFPB, 
com 60,71% dos aprovados, 
lavou a honra do Estado no úl-
timo Exame da Ordem da OAB, 
que aprovou em torno de 15% 
dos inscritos no país.
A UFPB deu excelente cola-
boração para que a Paraíba 
ficasse em 7º Estado do 
Brasil a alcançar as melhores 
notas no VII Exame de Ordem 
Unificado, batendo Estados 
poderosos..
A Universidade Federal de 
Viçosa e a Escola de Direito 
do Rio de Janeiro foram as 
instituições de ensino públi-
co e privado com os melhores 
desempenhos nos índices de 
aprovação, com 73,08% e 
73,68%, respectivamente. 

O corrupto pode ser ágil  
mas não corre mais do que 
a Lei. Não é que Severino 
Cavalcante – sim, aquele 
mesmo que foi presidente 
da Câmara Federal e aca-
bou saindo por corrupção 
– teve sua candidatura 
cassada ao tentar a reelei-
ção como prefeito de João 
Alfredo, município de Per-
nambuco.

A prefeitura de Solânea está com o 
Ministério Público Federal nos seus 
calcanhares, por conta de supos-
tas irregularidades na aplicação de 
recursos do Fundeb. As contas de 
“Forum Municipal de Educação – Vida 
e Cidadania”  não estão batendo à luz 
da fiscalização.

A Chesf apresentou balanço, nes-
te primeiro semestre, com um 
lucro de  R$ 1.072,2 bilhão, um 
superávit 36% acima do mesmo 
período de 2011. Os investimen-
tos até agora somam R$ 493,7 
milhões, em sistema de trans-
missão e geração de energia .

Com uma proposta de  R$ 9.301.235,18  Installe Engenharia Ltda venceu 
a concorrência aberta pela Superintendência Regional do Dnit  na Paraíba 
para conservação/recuperação das BRs 230 (Cabedelo à divisa com Per-
nambuco)  e 101- fronteiras do Rio Grande do Norte à do Ceará. Um total de 
14 empresas participou da concorrência.

A Associação Paraibana do Ministério 
Público faz neste sábado, a partir das 
8h, a ‘Festa do Dia dos Pais’, na sua 
sede campestre – Granja dos Promo-
tores –,  no Bairro do Geisel, em João 
Pessoa. Durante o evento, haverá 
torneio de futebol, feijoada e uma 
roda de samba.
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A Revista Carta Capital pegou 
em peso. Está sendo processa-
da pelo ministro do STF, Gilmar 
Mendes. Na representação que 
fez à Procuradoria da Repúbli-
ca, ele aponta que a revista, na 
edição 708, o acusou de rece-
ber R$ 185 mil do “mensalão 
mineiro”, em março de 1999, 
quando era advogado-geral da 
União. Todavia, o ministro só 
se tornou advogado-geral em 
janeiro de 2000.
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Irmã Raimunda Lopes Souza
Diretora do Lar da Providência

“Atualmente 
o Lar da 
Providência 
abriga 113 
pessoas 
de idade já 
avançada”

De onde partiu a ideia de 
criação do Lar da Providência?

O trabalho foi iniciado no dia 
14 de agosto de 1912, quando o 
coronel Joaquim Manuel Carneiro 
da Cunha teve a ideia de criar uma 
instituição em sua propriedade, 
uma chácara que se chamava de 
“Linda Flor”, para cuidar das pes-
soas idosas e desamparadas em 
João Pessoa. Nessa época a insti-
tuição tinha o nome de “Asilo de 
Mendicidade Carneiro da Cunha”, 
depois, ou seja, no ano de 1963 
o asilo e todo o seu patrimônio 
foram incorporados ao da Con-
gregação das Irmãs de Santa Ca-
tarina de Sena, mudando o nome 
da Instituição para “Lar da Provi-
dência Carneiro da Cunha” que é 
administrado até hoje por nós.

Ao longo desses anos de 
fundação como a instituição é 
mantida?

Como ela é uma instituição 
de caridade, sobrevive de doa-
ções, parcerias e de voluntários. 
Atualmente ela não recebe apoio 
financeiro de nenhum órgão pú-
blico e sobrevive da aposentado-
ria dos idosos internos, doações 
da população e da Associação 
Norte Brasileira de Educação e 
Assistência Social (Anbeas), que 
é a associação da nossa congrega-
ção, cuja missão é a de dedicar-se 
às obras sociais e educacionais, 
destinadas às pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade social. 
Também contamos com a parcela 
dos residentes, que contribuem 
com 70% do valor da sua aposen-
tadoria para os serviços da ins-
tituição, conforme determinação 
do Estatuto do Idoso.

De que maneira se realiza 
as doações da população?

As doações da população 
podem ser feitas de maneira vo-
luntária. Por exemplo, as fraldas 
geriátricas, cujo consumo é por 
volta de sete mil unidades por 
mês, entre outros utensílios uti-

lizados e necessários na higiene 
pessoal como a pasta e escova de 
dente, sabonetes, xampus e colô-
nias. A maior necessidade são as 
fraldas, lençóis e toalhas que a 
exemplo do alimento, não podem 
faltar aos internos, principalmen-
te os acamados, cuja necessida-
de de fraldas geriátricas são em 
grandes quantidades. Além des-
sas doações por parte da popula-
ção, a instituição também conta 
com a colaboração de médicos 
voluntários em diversas especia-
lidades.

Qual o passo a ser tomado 
pelo voluntário para fazer sua 
doação?

Para tornar-se um volun-
tário ou fazer qualquer doação 
basta apenas que a pessoa entre 
em contato com a nossa institui-
ção pelos telefones 3133-3072, 
9981-0043, 8610-5745 ou 8610-
5702 ou deixar sua contribuição 
na sede da entidade na Avenida 
Santa Catarina, nº 5, no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa.

Quantos idosos estão re-
sidindo hoje no Lar da Provi-
dência?

Atualmente, o “Lar da Pro-
vidência” abriga 113 pessoas de 
idade já avançada, a maior par-
te deles, entre 65 e 90 anos, que 
contam com os cuidados das 27 
Irmãs Savinianas e dos 98 fun-
cionários da instituição e de uns 
poucos voluntários. O idoso de 
idade mais avançada da institui-
ção é uma mulher de 102 anos.

Como fazer para concorrer 
a uma vaga na instituição?

O primeiro passo é entrar em 
contato com o nosso setor de Ser-
viço Social onde o idoso passará 
por uma triagem para preencher 
alguns critérios. Obrigatoriamen-
te, para ter direito a uma vaga na 
instituição, a pessoa deve ter 60 
anos ou mais, estar em situação 
de vulnerabilidade, ou seja, aban-

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de agosto de 2012

EXCLUSIVO

Lar da Providência Carneiro da Cunha, uma 
casa de longa permanência para os idosos, 
completou 100 anos de existência na última 
terça-feira, 14. A instituição foi fundada no 
ano de 1912, por um grupo liderado pelo coronel 
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, com o nome 
de “Asilo de Mendicidade Carneiro da Cunha”, 
cujo objetivo seria erradicar a mendicância no 
meio da velhice desamparada em João Pessoa. 
Posteriormente, no ano de 1963, o asilo e todo 
o seu patrimônio foram doados a “Congregação 
das Irmãs de Santa Catarina de Sena”, passando 
a ser chamado de “Lar da Providência Carneiro 
da Cunha”. Na entrevista a seguir a diretora 
Irmã Raimunda Lopes Souza, uma das 27 Irmãs 
Savinianas que comandam a instituição, fala 
sobre os 100 anos de trajetória do lar que abriga 
hoje 113 pessoas de idade já avançada. 

O

donado pela família ou que neces-
site dos serviços assistenciais da 
instituição. No ato da inscrição é 
preenchida uma ficha de atendi-
mento do idoso, com a presença 
de uma pessoa da família ou do 
próprio idoso, para ser observado 
se realmente ele se enquadra no 
perfil da Instituição.

Em quais setores compõem 
a área física do Lar da Provi-
dência?

A instituição hoje é compos-
ta de seis blocos denominados de 
Santa Catarina, Sagrado Coração de 
Jesus, Santo Antônio, Nossa Senho-

ra de Lourdes, Santa Inês e Centro 
de Recuperação Savina Pertrilli, 
sendo eles dotados de mini-posto 
de enfermagem, para atendimento 
aos doentes que requerem cuida-
dos especiais e de urgência, ba-
nheiros masculino e feminino, ca-
mas individuais e espaço comum 
para socialização e de cozinhas 
onde são preparadas as seis refei-
ções diárias. Os residentes são lo-
cados nos blocos conforme o seu 
grau de dependência, sendo os blo-
cos reservados para os acamados, 
outro para os portadores de do-
enças a exemplo do Alzheiner, um 
para os idosos que ainda gozam de 
saúde e são independentes para 
realizar suas atividades diárias e 
assim por diante.

Quais os serviços que a ins-
tituição oferece aos residentes?

Os nossos idosos residentes re-
cebem de tudo que pode existir em 
uma casa. Eles tem dormitórios, re-
feitórios, área de lazer, sala de fisio-
terapia onde são realizadas sessões 
de fisioterapias diariamente, bem 
como toda uma assistência médica 
nas especialidades da psiquiatria, 
cardiologia, geriatria, odontologia, 
assistente social, entre outras.

Além dos cômodos quais os 
demais setores?

Além da grande área física ex-

terna com jardins, horta e fruteiras, 
a instituição possui ainda dois cen-
tros recreativos, sendo um fechado 
e outro apenas coberto, cuja fina-
lidade é proporcionar ao interno 
um ambiente alegre, onde são rea-
lizadas as atividades de lazer. Uma 
capela toda nos moldes litúrgicos 
também faz parte do conjunto ar-
quitetônico da instituição, além do 
espaço destinados às 27 Irmãs Savi-
nianas que moram no local e a área 
administrativa. A instituição dispõe 
ainda de três veículos próprios para 
a locomoção do idoso que precisa 
de atendimento hospitalar, para 
exames periódicos, consultas ou 
outras necessidades.

Quais as atividades ofere-
cidas pelo instituto aos seus 
residentes?

Nós contamos, duas vezes por 
semana com professoras voluntárias 
que oferecem cursos de pintura, tra-
balhos de colagem, ensinam a fazer 
trabalhos artesanais com o crochet, 
bem como os momentos de lazer 
que são realizados em todos os blo-
cos. Também são realizados, diaria-
mente, após o café da manhã, a reza 
do terço e, através de um convênio 
realizado entre o Lar da Providência 
e a Universidade Unipê diariamente 
os estudantes estão na instituição 
realizando diversos exercícios com 
os nossos idosos.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Cem anos 
de assistência aos idosos
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Premiação, reforma e saúde

O Governo do Estado já deu início aos 
trabalhos de reforma estrutural da Casa do 
Estudante da Paraíba, localizada à Rua da 
Areia, 567, no centro de João Pessoa. Agora 
funcionando em regime de fundação, a antiga 
CEP está denominada de Fundação Casa do 
Estudante da Paraíba (Funecap), e terá, por 
esta reforma, investimento público de mais de 
R$ 1 mi.

 A Ordem de Serviço (OS) relativa à 
contratação desses serviços, segundo o diretor-
presidente da Funecap, Othon Gama, foi assinada 
pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) na 
segunda quinzena de julho último, e o projeto, 
que está sendo executado pela Suplan, deverá 
estar concluído no prazo de 180 dias.

Fundada no Governo Argemiro de 
Figueiredo (1937), a Funecap passará a 
funcionar, daqui a – estima-se – sete meses, 
com auditório, espaços reservados a deficientes 
físicos (acessibilidade), quadra de areia (para 
práticas esportivas) e laboratório de informática, 
e terá a memória de toda sua história contida 
num memorial/museu que também integra o 
bojo desse projeto.

 Segundo Othon Gama, esse projeto 
também inclui melhorias estruturais da cozinha 
e do refeitório da velha CEP, bem como nos 
banheiros, nas instalações elétrica, hidráulica 
e sanitária, nos apartamentos residenciais e 
na biblioteca – que será significativamente 
ampliada. 

reforma da casa do Estudante

A Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio 
Professor Lordão, do município de Picuí,  foi selecionada 
na Paraíba como “Destaque Estadual” no Prêmio Nacional 
em Gestão Escolar  (PGE) 2012. A unidade de ensino foi 
premiada com a quantia de R$ 6 mil e a diretora com uma 
viagem de intercâmbio cultural para os Estados Unidos, 
juntamente com os gestores das escolas escolhidas nos 
demais estados do país. A viagem acontecerá no período 
de 11 de outubro a 4 de novembro.

Até o dia 31 de agosto, o comitê de avaliação 
seleciona as seis escolas finalistas para a categoria 
“Destaque Nacional”, que receberá um prêmio de R$ 
10 mil, além da viagem de intercâmbio. No dia 5 de 
novembro, será realizada a cerimônia de premiação em 
São Paulo com o anúncio da escola “Referência Brasil”, que 
vai receber R$ 30 mil.

O Prêmio Gestão Escolar (PGE) é uma iniciativa do 
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), 

Fundação Roberto Marinho, Embaixada dos Estados 
Unidos, Ministério da Educação (Mec), entre outros 
parceiros, e tem como principal objetivo favorecer a 
melhoria contínua do trabalho das escolas, por meio da 
revisão e do aprimoramento de seus processos de gestão 
escolar. 

O secretário de Estado da Educação, Harrison 
Targino, avaliou que “o prêmio oferece um rico 
instrumento de diagnóstico da realidade, mobiliza 
a comunidade escolar, torna possível a definição de 
prioridades, divide responsabilidades com a comunidade 
escolar e promove o processo de ajuda mútua”.

Para a realização do trabalho no Estado da Paraíba 
foram constituídos dois Comitês de Avaliação do PGE, um 
Comitê Regional e outro Estadual, formado por técnicos 
da Secretaria de Estado da Educação (SEE), Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Paraíba no Prêmio Nacional em Gestão Escolar

O Governo do Estado está reformando a estrutura da Casa 
do Estudante e o Hospital Padre Zé foi certificado como 
unidade 100% SUS. Escola estadual representa a Paraíba no 
Prêmio Nacional em Gestão Escolar.

Um novo sistema de informática, que está 
sendo desenvolvido pela Gerência de Tecnologia de 
Informação (GTI) da Secretaria de Estado da Receita, 
reduzirá pela metade o tempo de tramitação e de 
julgamento dos processos de contribuintes no Conselho 
de Recursos Fiscais do Estado. O tempo médio atual é 
um ano, mas deverá cair para seis meses com o novo 
programa, que usará a tecnologia da informação para 
melhorar a qualidade da prestação jurisdicional da 
Justiça Administrativa do Estado.

 O secretário de Estado da Receita, Marialvo 
Laureano, disse que a Gerência de Tecnologia deverá 
finalizar a implantação do novo sistema até o final 
deste ano, proporcionando uma nova dinâmica aos 
ritos processuais. “A Receita Estadual passará nos 
próximos anos por um forte investimento em tecnologia 
de informação para melhorar os serviços prestados 
aos contribuintes paraibanos com inscrição estadual. 
Vamos modernizar a gestão e reduzir o atraso no setor. 

O Conselho de Recursos Fiscais será apenas um dos 
setores que ganhará maior agilidade”, frisou.

 Para a presidente do Conselho de Recursos 
Fiscais, Patrícia Márcia de Arruda Barbosa, o novo 
sistema de informática, além de agilizar o tempo de 
análise dos processos na Corte, vai reduzir os custos 
com papel e tinta e melhorar o armazenamento dos 
arquivos, que passarão a ser eletrônicos. “O processo de 
informatização vai diminuir drasticamente o número 
de cópias que são retiradas para os membros da Corte 
de cada processo, uma medida que combina redução 
de custos com ação benéfica ao meio ambiente”, 
comentou.

 Ela adiantou que a busca por inovação por meio 
do uso amplo das ferramentas de informática tem 
sido uma preocupação constante dos membros do 
Conselho de Recursos Fiscais com o intuito de melhorar 
a eficiência e celeridade da Justiça Administrativa 
Fiscal. 

Informatização beneficia contribuintes

FOtOS: Divulgação

O Hospital Padre Zé, em João Pessoa, foi 
certificado pelo Governo do Estado como unidade 
hospitalar que destina 100% dos serviços de saúde, 
ambulatoriais e hospitalares exclusivamente ao 
Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o 
sistema de processamento do Ministério da Saúde, 
o DataSUS, o hospital recebe em média cerca de R$ 
80 mil mensais para internações. A certificação foi 
publicada no Diário Oficial do Estado.

A certificação atende as determinações da 
Portaria nº 929, de 10 de maio de 2012, que institui 
o Incentivo Financeiro 100% SUS destinado às 
unidades hospitalares que se caracterizem como 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins 
lucrativos e que destinem 100% de seus serviços de 
saúde, ambulatoriais e hospitalares, exclusivamente 
ao SUS.

O secretário de Estado da Saúde, Waldson 
Dias de Souza, explicou que, para essa certificação, 
o Governo do Estado considerou a necessidade de 
ampliar o atendimento nos hospitais filantrópicos 
e integrá-los mais à rede pública de saúde, como 

também a importância das entidades filantrópicas, 
buscando garantir a sustentabilidade dessas unidades 
e a continuidade dos seus serviços. “O governador 
Ricardo Coutinho tem investido na rede hospitalar 
do Estado, como também firmado parcerias com 
o objetivo principal de oferecer um serviço com 
qualidade e humanizado”, destacou. 

O diretor administrativo do Hospital Padre Zé, 
Cícero Xavier da Silva, disse que com essa certificação 
a expectativa é de que a unidade de saúde possa ser 
beneficiada pelo Ministério da Saúde com incentivos 
financeiros para melhorar ainda mais o atendimento 
à população, não só de João Pessoa, como também de 
várias cidades do interior do Estado.

Ele explicou que o hospital presta 
atendimento na área de clínica médica e os 
60 leitos disponíveis estão sempre lotados. 
“Esperamos receber mais recursos para 
investimentos em obras e podermos assim 
ofertar mais serviços à população paraibana com 
atendimento, por exemplo, na área de emergência e 
ambulatorial”, ressaltou.

Hospital Padre Zé é 100% SUS
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MÚSICA TEATRO

Em comemoração ao centenário 
– que se completou no último 
mês de junho – do lançamento 
do livro do paraibano Augusto 
dos Anjos, a Orquestra de Câ-
mara da Cidade de João Pessoa, 
sob a regência do maestro 
Eli-Eri Moura, realiza hoje e 

amanhã, sempre às 17h, no auditório da 
Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e 
Artes, que se localiza no bairro Altiplano, 
concerto e espetáculo inédito, intitulado Eu, 
Augusto. Cerca de 60 participantes – entre 
músicos, atores do Grupo Lavoura e convi-
dados, a exemplo do cantor Escurinho e o 
integrante da Chico Corrêa Eletronic Band, 
Esmeraldo Rodrigues – estarão em cena, 
durante a apresentação.

“A ideia é proporcionar, ao espectador, 
uma experiência na qual ele percebe os sons 
atravessarem o espaço ao seu redor. Buscar 
uma apreciação não só de timbres e notas, 
mas da ‘espacialização’ do som”, explicou o 
maestro Eli-Eri Moura, referindo-se ao even-
to, que é promovido pela Funjope (Fundação 
Cultural de João Pessoa, órgão vinculado à 
Prefeitura da Capital).

Durante o concerto e espetáculo, a 
proposta é transformar o auditório em um 
imenso livro sonoro, com os integrantes 
da orquestra, do octeto vocal e as caixas de 
som posicionadas em diferentes recantos 
do espaço. Parte dos músicos e cantores vai 
estar sentada nas poltronas dos espectado-
res, enquanto a outra se posta nas laterais do 
auditório, ao redor do público. Apenas o ator 
assume o palco principal. A atriz fica num 
palco por trás da última fileira de poltronas. 

Nesse sentido, os poemas musicados 
foram os seguintes: ‘O morcego’, ‘Caixão 
fantástico’, ‘Poema negro’, ‘Idealização da hu-

Guilherme Cabral

manidade futura’, ‘Solitário’, ‘Vozes da Morte’, 
‘A ideia’, ‘Idealismo’, ‘Debaixo do tamarindo’, 
‘A árvore da Serra’, ‘Noite no Cairo’, ‘Insônia’, 
‘Barcarola’, ‘Budismo moderno’, ‘Sobre o 
vento’ e ‘Os doentes’.

Além do maestro Eli-Eri Moura, Es-
curinho e Esmeraldo Rodrigues, estarão 
participando do evento – cuja direção de 
cena e iluminação é de Jorge Bweres - os 
compositores Arimatéia Melo, Didier 
Guigue, J. Orlando Alves, Marcílio Onofre, 
Rogério Borges, Valério Fiel e Wilson Guer-
reiro. Entre os partiicipantes estão, ainda, o 
octeto vocal do Coro Sonantis (Compomus/
UFPB), além dos atores André Morais e Cely 
Farias. A difusão dos sons eletrônicos ficará 
a cargo de Marcílio Onofre e Valério Fiel, 
enquanto os teclados com Didier Guigue e 
Esmeraldo Marques e a percussão e canto 
com Escurinho.

O maestro campinense Eli-Eri é pro-
fessor da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e foi idealizador e primeiro coorde-

nador – de 2003 a 2007 - do Laboratório de 
Composição Musical da UFPB (Compomus). 
Ele dirige o grupo de música contemporânea 
Sonantis, com o qual lançou, em dezembro 
de 2006, o CD Eli-Eri Moura: Música de 
Câmara. 

Eli-Eri Moura dedica-se ao desenvol-
vimento de um processo composicional 
que denomina música desfragmental, 
o qual aplica em suas peças de concer-
to, a exemplo de Circumsonantis (para 
quarteto de cordas) e Noite dos Tambo-
res Silenciosos (destinada à orquestra 
sinfônica). Por meio desse processo, ele 
recria e sintetiza vários procedimentos 
da música contemporânea e interage, 
de forma estrutural, com referências de 
manifestações musicais populares bra-
sileiras, cujos elementos são explorados 
a partir de aspectos microdimensionais 
(processos de desfragmentação).

De forma simultânea, o regente Eli-Eri 
também trabalha com uma linguagem musi-

SErviço

Evento: Espetáculo Eu, Augusto, com concerto 
da orquestra de Câmara de João Pessoa
Data: Hoje e amanhã
Horário: 19h
Local: Auditório da Estação Cabo Branco
Entrada: Gratuita
Informações: 3214-8270 / 3214-8303

FoToS: Marcelo Lipiani

guipb_jornalista@gmail.com

orquestra de Câmara da Cidade de João Pessoa realiza na Estação Cabo Branco, 
hoje e amanhã, concerto e espetáculo para comemorar centenário do livro Eu

cal mais convencional, adotada em algumas 
de suas obras corais e música incidental. 
Exemplos dessa escrita “tradicional” estão 
presentes em obras de inspiração nordesti-
na, em termos harmônicos e temáticos, tais 
como o concerto duplo para viola, violoncelo 
e orquestra denominado Armorialis (2007), 
e a ópera Dulcineia e Trancoso (2009), com 
libreto de Waldemar José Solha, constituin-
do-se no primeiro exemplo de ópera em 
estilo armorial.

A apresentação 
da Orquestra de 
Câmara terá 
participação do 
Coral Sonatis e da 
atriz Cely Farias
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Vivências

O começo da história, confesso, não conheço muito 
bem. Dizem que, um dia em Itabaiana, terra também 
de Sivuca, Severino Araújo juntou uns amigos que 
gostavam de música e ensaiou os primeiros acordes 
do conjunto no coreto da praça. De lá saiu para uma 
apresentação no auditório da Rádio Clube de Pernam-
buco, num tempo em que as orquestras se apresenta-
vam ao vivo e eram muito requisitadas para todo tipo 
de festa – batizado, formatura, casamento, reveillon, 
Reis, São João e até a Festa das Neves. Naquele palco na 
Rua do Lima ganhou os primeiros aplausos, mas não os 
primeiros dinheiros. Estes ele só veio a tê-los quando a 
PRI-4 resolveu apresentar o conjunto como a Orques-
tra Tabajara da Paraíba do maestro Severino Araújo, no 
final dos anos 40, se a memória não falha.

Suas primeiras exibições foram de dar água na 
boca. Tinha um repertório variado que ia de “Fascina-
ção” ao “Besa-me mucho”, passando por “Begin the be-
guine”, “As time goes by” e “Aquarela do Brasil”, sem es-
quecer o “Meu Sublime Torrão” que pintava como hino 
da cidade, preferido da maioria dos pessoenses.

De início aparecia nos programas de auditório 
da emissora oficial, junto com Nelie Almeida, Ruy de 
Assis e Ruy Bezerra, antes do “debut” dos Tabajaras do 
Ritmo, conjunto coral dos Nunes de Brito que fez furor 
nos anos 50. E, em cada apresentação, a orquestra 
era saudada com mais entusiasmo pelos aficionados 
da boa música que, naquela altura do campeonato, já 
sabiam ser muito difícil a sua permanência na terri-
nha.

E foi o que realmente aconteceu, para tristeza dos 
fãs daquele afinadíssimo conjunto de orquestra e coro 
(os músicos também cantavam). Não acabou a década 
de 50 e a nossa Tabajara já andava pelo Rio de Janeiro 
tocando nos auditórios da Rádio Nacional, da Rádio 
Tupi e incursionando, pioneiramente, na televisão 
brasileira que começava a dar os primeiros sinais de 
vida.

E o sucesso foi tão grande que ela demorou a 
voltar a João Pessoa. E, quando fê-lo (lembro bem) foi 
numa noitada de festa no antigo Cabo Branco, ali na 
Primeiro de Maio, em Jaguaribe, pouco tempo depois 
da exibição da festejada e internacional orquestra de 
Tommy Dorsey que excursionava pelo Nordeste do 
Brasil. E, eu não, que não era conhecedor mais atento 
de música, mas os experts foram unânimes em reco-

nhecer que Severino Araújo estava bem próximo do 
virtuosismo do famoso maestro americano e que a sua 
orquestra viria a ser uma das melhores do país.

E foi exatamente o que veio a suceder, numa saga 
que misturou luta, denodo, sucesso e glória. O Severino 
Araújo, simples como ele só, nos anos seguintes rece-
beu aplausos do público e da crítica, em  recitais que 
marcaram época e que o transformaram num dos mais 
premiados maestros do Brasil.

Agora, quando pago uma dívida contraída junto a 
um amigo que me exigia uma crônica sobre a velha Or-
questra Tabajara, o faço ouvindo um dos mais novos (e 
sofisticados) CDs do sempre magnífico conjunto – o Ta-
bajara Plays Jobim, e dele destaco a faixa 11, em que o 
maior de todos, o inigualável Antônio Carlos Brasileiro 
Jobim  musicou a irrepreensível letra que Chico Buar-
que escreveu para nos dizer dos “Anos dourados”. 

E a transformo em homenagem ao velho maestro 
que na semana passada foi reger uma nova banda, sob 
os cuidados de São Pedro, lá no alto dos céus...

A sugestão cabe tanto para a 
Prefeitura de João Pessoa quanto 
para qualquer outra administra-
ção municipal. E cabe aos atuais 
prefeitos como principalmente aos 
que estão candidatos nas eleições 
deste ano, cujos mandatos come-
çarão só em janeiro de 2013..

Fato é que se faz muito ne-
cessário que cada 
Prefeitura, especial-
mente a partir das 
de cidades de porte 
médio (em que a si-
tuação do trânsito já 
se mostra complexa), 
crie um cargo – aliás, 
mais que o cargo 
designe pessoa de 
competência polí-
tico-administrativa 
para o exercício da 
respectiva função – 
com as atribuições 
de fiscalizar, dia a 
dia, as condições das 
principais vias municipais, so-
bretudo os chamados corredores, 
a fim de que de imediato sejam 
“consertados” os sérios problemas 
que nelas ou neles se apresen-
tem.

Vamos ilustrar esta suges-
tão (ou provocação) dizendo que 
entre 12 e 13 horas da recente 

terça-feira, 14 de agosto, ao início 
da Avenida Bôtto de Menezes, 
quando por lá passávamos, o 
trânsito estava lento, muito lento, 
porque bem ao centro daquela via 
havia uma “boca de lobo” aberta, 
na qual um motociclista - óbvio 
que com sua moto - nela se meteu, 
deixando a roda dianteira como 

que “afundada” e a 
roda traseira como a 
“plantar bananeira”. 
Quanto ao motociclis-
ta não sabemos o que 
com ele aconteceu. Já 
não mais ali estava... 
ou se estava, espera-
va a “Perícia”... ou se 
o haviam levado ao 
hospital!... De nossa 
parte, não o notamos 
ali.

E, saindo dali, 
a caminho de nossa 
residência, passa-
mos pela beira-mar 

do Bessa, mais exatamente pela 
Avenida Artur Monteiro Paiva, e 
lá observamos uma outra “boca 
de lobo” também aberta... aberta 
ou mais exatamente sem tampa, 
situação esta que sabemos, assim 
se encontrar há pelo menos uma 
semana. Nela algum voluntário já 
colocara, dias atrás, uma espécie 

de vara, com um pano velho em 
sua ponta, para sinalizar “perigo” 
aos que passam. Mas, já “sumiu”. 
E até elaborarmos estes escritos, 
aquela “boca de lobo” continuava 
aberta como que só a esperar um 
(outro) acidente.

Ao darmos a sugestão no 
sentido de que tanto os prefeitos 
atuais (estes, imediatamente) 
quanto os candidatos a esses car-
gos programem e anunciem que 
suas administrações contarão com 
um fiscal para no dia a dia “visto-
riar” situações como aquelas da 
“boca de lobo” e similares, assim o 
fazemos a fim de que as correções 
ou “consertos” sejam prontamente 
efetuados. E isto tem por objetivo, 
de um lado, evitar os riscos de 
acidentes contra seus munícipes, 
e, de outro lado, também obstar 
que ações judiciais, indenizatórias, 
ocorram contra as respectivas 
Prefeituras.

O que custa, prefeitos, contar 
com um fiscal para, ou de carro ou 
de moto, vistoriar, dia a dia, as vias 
principais, sobretudo os corre-
dores, e apresentar um relatório 
sobre os problemas que apontam 
“perigo” contra a população? E, 
claro, que não fique só no rela-
tório, mas na pronta providência 
corretiva!...

jornalista - ademilson1956@gmail.com

A estaca zero
Quando a gente pensava que o Brasil não 

andava bem, porque quem estava fazendo as 
coisas não eram as pessoas certas, eis que, de 
repente, a gente descobre que pode ser só que o 
problema é que elas ainda não sabem ou estão 
aprendendo a fazer.

Essa foi a conclusão a que podemos chegar 
quando os ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral mergulharam naquela discussão sobre como 
votar o mensalão. Uns achavam que era assim, 
outros achavam que era assado e o resultado 
é que, se o trem já voltou a andar, pelo menos 
naquele dia e naquela hora ele parou.

Vocês já pensaram numa coisa dessas? 
Como é que se vota sobre o que fazer com uma 
quadrilha de corruptos, hein? É com o relator 
na frente ou atrás? É em bloco ou é em fatias? 
Ochent! Isso é verdade mesmo? Será que os nos-
sos ministros não sabem mais como votar? Será 
que esqueceram? Desaprenderam de repente? 
Não sei.

Só sei que deve ser por isso que muita gente 
menos sábia também anda sem saber o que 
fazer com outras coisa por esse país afora. Por 
exemplo: Ninguém sabe o que fazer com Cacho-
eira pra ele falar. E com ele só, não! Com ele e 
com as ninfas que ele arranjou pra desdenharem 
impunemente pelas passarelas da CPI.

E deve ser por isso também que ninguém 
sabe o que fazer pra arranjar uma vitoriazinha 
em competição internacional pro Neymar. Muito 
menos ainda, claro, o que fazer com o diabo 
dessa crônica esportiva que, mesmo assim, não 
deixa o cara quieto e não para de bajular – “Eu 
quero tchu! Eu quero tchá...!”.

Mas já que, apesar de imenso, o Brasil 
sempre foi muito parecido, por aqui, por onde 
a inteligência ainda é mais modesta, também 
tem coisas que, pelo visto, algumas pessoas 
também estão sem saber direito o que fazer com 
elas.

A Festa das Neves, por exemplo, mesmo do 
alto dos seus mais de 400 anos, ninguém está sa-
bendo pra onde levar. E em nome de uma tal mo-
bilidade urbana, veja que as coisas do trânsito 
mudam quase todo dia, mas só fazem piorar.

Até o Pavilhão do Chá, sabe? que era eminen-
temente regional para encontros culturais à boca 
da noite, virou um “Boteco Chinês” onde, de uns 
dias pra cá, uma meia dúzia de três ou quatro só 
faz mesmo, “comercialmente”, almoçar.

Como tenho umas manias patrióticas e 
nacionalistas às vezes meio exacerbadas, e como 
uma das modernidades tupiniquins é terceiri-
zar tudo, o medo que tenho é algum presidente 
chegar aí e dizer que a solução pro país inteiro é 
privatizar. Ou seja, privatizar a gente com Ama-
zônia, com Cachoeira, com Pavilhão do Chá, com 
tudo!

É, porque, pode prestar atenção que o ar-
gumento desse povo que gosta de privatizar as 
coisas é justamente esse. Dizer que não estamos 
sabendo administrar, que o que é público não dá 
certo, que isso, que aquilo... É uma turminha é 
perigosa, Pode observar!

Ora, e se chegamos a uma situação que 
ministro não sabe mais como votar; que bandido 
só fala o que bem quer; que bispo é que diz onde 
o povo deve profanar; e que um arquiteto é que 
comanda uma mobilidade urbana que não sai 
do lugar, então é melhor a gente voltar à estaca 
zero e recomeçar. Caso contrário, vão querer nos 
privatizar logo tudo, do Oiapoque ao Chuí.

Então, pra evitar esse tipo de coisa, o me-
lhor mesmo é a gente botar o pé no chão, repetir 
logo o descobrimento com primeira missa e tudo 
o mais e mandar qualquer Pero Vaz de Caminha 
escrever pros banqueiros europeus dizendo que, 
apesar de ter perdido o que plantou, inclusive o 
espírito público, o Brasil ainda não é uma coisa 
de se privatizar.

Ademilson
JoséA velha Orquestra Tabajara

Fiscal de vias públicas!

Isto tem por 
objetivo evitar 
os riscos de 
acidentes contra 
seus munícipes, 
e também 
obstar as ações 
judiciais, 
indenizatórias
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Bandas Sem Horas e Gloom são as 
atrações de hoje no Espaço Mundo

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de agosto de 2012

Roteiro

Depois de se apresentar em 
Campina Grande e Areia, a ban-
da paraibana Sem Horas prosse-
gue sua curta turnê pelo Estado 
realizando hoje, a partir das 22h, 
no Espaço Mundo, localizado no 
bairro do Varadouro, Centro His-
tórico de João Pessoa, show de 
lançamento do novo clipe para o 
single Rockaína, música que de-
verá constar do próximo álbum 
do quinteto. Na ocasião, além de 
mostrar seu novo integrante, o 
baixista Diego Carvalho, o grupo 
vai dividir o palco com outra atra-
ção, o grupo goiano Gloom.  

Dirigido pelo cineasta João 
Paulo Palitot, o vídeo da banda 
Sem Horas foi gravado no mês 
passado, em João Pessoa, pela Fa-
juta Produções. No clipe, o quin-
teto aparece dando um passeio 
por bares e cachaçarias da cida-
de. O trabalho marca o retorno 
do grupo aos palcos, após breves 
férias, assim como o ingresso do 
novo baixista, Diego Carvalho.

Boas canções, aliadas à ca-
pacidade de cativar o público de 
primeira foram os ingredientes 
que garantiram prestígio e des-
taque na diversificada cena in-
dependente da cidade de João 
Pessoa ao grupo Sem Horas a 
partir de 2008, ano em que lan-
çaram o primeiro EP, intitulado 
O Primeiro Passo para a Con-
quista do Mundo. Com versos 
que retratam relacionamentos 
e influências da Jovem Guarda 
e do Blues americano, o álbum 
conquistou vários admiradores 
fiéis em shows nos principais 
palcos da Capital paraibana. 
Esse mesmo trabalho também 
contribuiu para que chamassem 
a atenção quando se apresenta-
ram em eventos importantes, a 
exemplo do Música Alimento da 
Alma - Mada, em Natal (RN).  

Os integrantes do Sem Ho-
ras retornaram renovados ao ce-
nário em 2010, quando lançaram 
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um EP duplo contendo 10 novas 
canções: o ‘Lado A, intitulado 
Para Quem Descobriu o Valor da 
Saudade, e sua contraparte, Para 
Quem Nunca Esqueceu Como é Se 
Sentir Jovem. O álbum foi eleito 
pela revista Manuscrita como um 
dos 100 melhores discos nacio-
nais do ano. 

Naquele mesmo ano de 
2010, o Sem Horas participou – 
mais uma vez - do Festival Mun-
do (PB), importante referência 
do cenário independente de João 
Pessoa, ocasião em que estiveram 
ao lado de grandes nomes, como 
o grupo Móveis Coloniais de Aca-
ju (DF). Em maio do ano seguin-
te, a banda lançou, no Festival 
Derrame, o primeiro videoclipe, 
intitulado Não Vou mais Ficar, 
produzido pela HTV Produções. 

O trabalho foi bem recebido pelo 
público.

A outra atração na noite de 
hoje é a banda de Goiânia Gloom, 
que realizará show inédito em 
João Pessoa para apresentar o 
primeiro disco homônimo. O gru-
po é de rock, mas se dá liberdade 
para transitar e incorporar ou-
tros estilos, como o Ska, Samba, 
MPB, um pouco de eletrônica e 
até poesia de cordel, sempre com 
arranjos bem elaborados e letras 
que, além de irreverentes, carac-
terizam-se pela descontração.

A banda já lançou três clipes. 
O primeiro foi a animada Tic Tac, 
gravado nas ruas de São Paulo). O 
segundo foi o intimista Dois Acor-
des, com a Avenida Goiás - uma 
das principais corredoras da Ca-
pital, Goiânia – como cenário. Já o 

James Franco vai dirigir Lindsay 
Lohan em filme sobre celebridades

 O ator James Franco vai dirigir um filme sobre a 
vida de duas celebridades de Hollywood: uma delas é 
atriz Lindsay Lohan. De acordo com o jornal britânico 
The Guardian, o próprio Franco será a outra. Apesar de 
nada ter sido anunciado oficialmente, os produtores 
Vince Jolivette e Miles Levy anunciaram no Actor’s Ac-
cess, site de recrutamento de atores, que estão procu-
rando profissionais de diversas idades com perfis 
semelhantes aos de Lohan e Franco. Os dois já contra-
cenaram juntos em O Amor Não Tira Férias, de 2006, 
e recentemente Lindsay disse que ela e Franco são 
“melhores amigos”. Em março, eles planejavam fazer 
uma parceria com o fotógrafo Terry Richardson para 
criar um livro erótico explícito. Isso é que é amizade.

Um espetáculo midiático

Quarta-feira passada, 15, no 10º dia de julgamento do 
“mensalão”, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
ouviram as sustentações orais dos advogados de defesa dos 
três últimos réus (são38 nomes denunciados pelo procurador 
geral da República em crimes de formação de quadrilha, pecu-
lato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta e 
evasão de divisas) - Duda Mendonça e sua sócia Zilmar Fernan-
des Silva e José Luiz Alves –, em que alegaram que seus clientes 
não sabiam do esquema criminoso nem tinham conhecimento 
da origem ilícita do dinheiro. 

As estratégias de defesa têm calcado seus argumentos 
sempre negando que seus clientes conheciam o esquema de 
compra de votos de parlamentares, que se tornou a maior cri-
se política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), que, igualmente, negou saber dessa prática ilícita. Quando 
não é isso, é a tentativa de desqualificar as denúncias oferecidas 
pelo procurador geral da República, Roberto Gurgel, e acusan-
do-o de ele não ter denunciado outras pessoas envolvidas. Hou-
ve também quem responsabilizasse o ex-presidente Lula, quem 
tenha negado a existência do mensalão e até quem comparasse 
as denúncias a uma “novela das oito”.

Já se difunde a possibilidade de que os réus venham a ape-
lar à Corte Internacional de Justiça, sob a alegação de que so-
freram perseguição política. Por isso e tantos outros fatos de 
improbidade que são contumazes no mundo político brasileiro, 
que 89% do nosso povo não acreditam que o julgamento dos 
réus do “mensalão” resulte em prisão, conforme recente pes-
quisa da Datafolha, publicada na Folha de S. Paulo.

A pesquisa também revelou, com relação à cobertura 
jornalística desse julgamento, que 45% dos pesquisados con-
sideram-na completa; 42%, incompleta; 46%, parcial; 39%, 
imparcial; 46%, séria, e 38%, sensacionalista! Enquanto isso, o 
ministro Joaquim Barbosa, vice-presidente do STF, briga com a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), porque advogados de-
fensores de alguns dos réus alegaram que ele, em entrevistas, 
teria antecipado seu posicionamento, estando, portanto, sujei-
to a “pressões midiáticas”. Daí é um pulo para que se queira ba-
nalizar o tão esperado e importante julgamento do “mensalão” 
como um inconsequente espetáculo midiático.

Flashback – Denunciado pelo então deputado federal Ro-
berto Jefferson em entrevista que teve ressonância nacional, o“-
mensalão” refere-se a uma suposta mesada paga a deputados-
federais para votarem a favor de projetos de interesse do Poder 
Executivo. Jefferson acusou o então ministro da Casa Civil José 
Dirceu de ser o mentor do esquema. Em14/9/2005, o mandato 
de Jefferson foi cassado, e, em 1º/12/2005 foi a vez de José Dir-
ceu perder seu mandato de deputado federal.

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@hotmail.com

Foto: Arquivo

O  grupo Urso Amigo 
Batucada é a atração de 
hoje do Projeto Corredor 
Cultural, que acontece 
todos os finais de sema-
na, a partir das 15h, na 
Rua Braz Floriano (Beco 
da Cachaçaria Philipéia), 
atrações ligadas à cultura 
popular paraibana. O Urso 
Amigo Batucada surgiu no 
ano de 2006, a partir de 
um grupo de amigos do 
bairro do Rangel, que se 
juntou para  brincar o car-
naval. No ano seguinte, o 
grupo começou a crescer 
por meio de oficinas de 
percussão, perna de pau 
e adereços brincantes 
de um projeto voluntá-
rio da região, realizado 
pelo percussionista Dal 
Zapata. 

Urso Amigo
Batucada no 
Corredor Cultural

O remake de RoboCop, 
dirigido por José Padilha, gan-
hou o reforço de Marianne 
Jean-Baptiste, da série de TV 
‘Without a Trace’, no elenco. 
A garota será uma oficial da 
corporação policial do filme, 
segundo a Variety. O elenco 
já conta com Gary Oldman 
(Batman - O Cavaleiro das 
Trevas Ressurge) e Samuel 
L. Jackson  (Os Vingadores), 
no papel de Pat Novak, um 
figurão de prestígio no mun-
do televisivo e Jackie Earle 
Haley, que viveu o Freddy 
Krueger em A Hora do Pe-
sadelo (2010), como Mad-
dox, um policial que treina 
o ciborgue para combater o 
crime.  O longa está marca-
do para chegar aos cinemas 
norte-americanos em 9 de 
agosto de 2013.

 Marianne 
Jean-Baptiste no 
elenco de RoboCop

Mídias em destaque

Drops & notas

A banda paraibana Sem Horas se apresenta no Espaço Mundo em lançamento de videoclipe

SErviço

Show: bandas Sem Horas e Gloom
Data: Hoje
Hora: 22h
Local: Espaço Mundo, em João 
Pessoa
Endereço: Praça Antenor 
Navarro, 53, varadouro, no Centro 
Histórico
Entrada: r$ 7,00 (em espécie)
Informações: semhoras@gmail.
com / contato@coletivomundo.
com.br 

Em cartaz

Um Divã 
Para Dois

Tommy Lee Jones e Meryl Streep em Um Divã para Todos

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 

O Dr. Bernie é um famoso te-
rapeuta de casais que já resolveu 
muitos casos bem complicados. 
Quando Kay finalmente consegue 
arrastar seu teimoso marido Ar-
nold 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. 

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. 

Foto: Divulgação

terceiro trabalho foi o clipe da mú-
sica Parafina, que consiste em um 
divertido registro de shows que a 
banda realizou na turnê de 2011.
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Teatro

Auto da Compadecida, montagem do grupo paraibano 
Circo Sem Pano, homenageia a atriz Socorro Rapôso

Após um hiato de quase 12 
anos, o grupo paraibano 
de teatro Circo Sem Pano 
está em cartaz com a re-
montagem da comédia 
Auto da Compadecida , 
obra de Ariano Suassuna 
com adaptação de Bento 

Júnior. O espetáculo fica em temporada 
no Teatro Ednaldo do Egypto até o final 
dste mês, aos sábados e domingos, às 20h. 
A encenação é uma homenagem à atriz 
Socorro Rapôso, que primeiro interpretou 
a Compadecida na montagem da peça de 
1956, que projetou o autor nacionalmente.

Auto da Compadecida conta com o 
apoio cultural do Juarez Carneiro Studio, 
Panificadora Manaíra, Preview Produto-
ra, Sated-PB e Centro de Arte e Cultura 
Municipal Teatro Ednaldo do Egypto. 
Os ingressos custam R$ 20 (inteira), 
R$ 10 (estudante) e estão à venda na 
bilheteria do Teatro, na Avenida Maria 
Rosa, 284, Manaíra.

Socorro nasceu em Sousa, mas ganhou 
destaque no teatro pernambucano justa-
mente por um dos papéis mais emblemáti-
cos do Auto da Compadecida. Hoje com 81 
anos, foi ela quem viveu a própria santa na 
primeira montagem da peça, em 1956, sob 
direção de Clênio Wanderley, com o Teatro 
Adolescente do Recife.

Na época da primeira montagem, o 
grupo atraiu as atenções do Brasil para 
Ariano Suassuna, dramaturgo até então 
desconhecido quando ganhou o I Festival 
de Amadores Nacionais no Rio de Janeiro, 
no Teatro Dulcina, em 1957. “A cortina 
fechou e abriu nove vezes. Foi apoteótico”, 
lembrou Socorro Rapôso, através da asses-
soria de imprensa do espetáculo.

Entre seus outros trabalhos como 
atriz, destacam-se Batalha dos Guarara-
pes, Cantarim de Cantará, A Comédia do 
Amor, O Menino do Dedo Verde e Cadeira 
Vazia. Fez ainda a leitura dramática Flores 
d’América, texto de João Denys. Atualmen-
te, além do Auto da Compadecida, produz 
a peça Palhaços – O Reverso do Espelho, 
com direção de Célio Pontes, ambas pela 
Dramart Produções.

Como homenagem, o grupo paraibano 
Circo Sem Pano resolveu remontar a peça 
que Bento Júnior adaptou do original em 
2000 – na época, recebeu o aval para tanto 
do próprio Ariano Suassuna. Agora, 12 anos 
depois, novos atores compõem o espetáculo. 
Eles são frutos de oficinas e cursos de teatro 

FOTO: Divulgação

Aventuras de João Grilo

ministrados por Alberto Black e Sheilla Mar-
tins no Teatro Ednaldo do Egypto.

“Esta é nossa segunda montagem. Re-
tomamos agora para homenagear Ariano 
e Socorro Raposo”, disse o diretor Alberto 
Black. “Fizemos uma releitura e resolve-
mos passar esse trabalho para o público 
novamente. Trata-se de um trabalho de 

primeira qualidade, em que devemos ence-
nar para nunca ser esquecida”, completou.

A história se passa em Taperoá e narra 
as aventuras do último dia de vida de João 
Grilo e Chicó. O enredo foi construído com 
trechos e mitos de contos populares no 
Nordeste, com traços barrocos e que serviu 
para difundir a proposta armorial.

“Fala da questão social da classe pobre 
diante da força e da farsa da igreja. Esse 
texto de Ariano faz relação a Idade Média, 
em que a igreja faz toda a oratória da san-
tidade, mas por trás tem interesse capital”, 
explicou Alberto Black.

Após a temporada em João Pessoa, o 
grupo deve seguir para Natal e  Recife.

O maestro Severino Araújo - 
que comandou a Orquestra Tabajara 
durante mais de seis décadas e fa-
leceu no último dia 3, aos 95 anos 
de idade – será lembrado no show 
que o JPSax realiza hoje, a partir 
das 12h, na Praça Rio Branco, loca-
lizada no Centro da Capital, dentro 
do Projeto Sabadinho Bom. Do re-
pertório que o grupo apresentará no 
evento – promovido pela Fundação 
Cultural de João Pessoa - Funjope, 
órgão vinculado à Prefeitura do 
município – ainda constam obras 
autorais - todas com base no cho-
rinho - e de outros compositores, 

a exemplo do regente Moacir Santos.
Fundado há 18 anos, o JPSax é for-

mado por José de Arimatéia Veríssimo 
(sax alto), Rivaldo de Araújo Dias (sax 
tenor), Heleno Feitosa Costa Filho (sax 
barítono), Xisto Medeiros de Sousa 
(contrabaixo), Hélio Giovanni (teclado) e 
Gledson Meira (bateria). Os instrumen-
tistas já lançaram três CDs e fizeram 
apresentações em grandes eventos de 
música pelo Brasil, a exemplo do Festival 
Dragon Jazz (Ceará) e Prêmio Hangar 
Nordeste de Música Instrumental (Rio 
Grande do Norte).

O JPSax acabou de realizar, em 
julho passado, mais uma série de 

apresentações na região do Sertão da 
Paraíba, todas dentro do Projeto Sin-
dicultura, evento promovido pelo Sindi-
fisco - PB em parceria com a Afrafep. 
O grupo fez três shows em Cajazeiras, 
Sousa e Patos, cidade na qual, inclusive, 
os músicos não tocavam há mais de 
cincos anos. O repertório, na ocasião, 
incluiu releituras de clássicos de vários 
compositores, a exemplo do maestro 
Severino Araújo.

Fundado em 1994, o grupo está 
ligado ao Departamento de Música da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Escola de Música da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

a Orquestra Sinfônica da Paraíba. 
Quatro anos depois, gravou pelo 
CPC-Umes o primeiro CD, intitulado 
JPSax Quarteto. Pelo mesmo selo, 
lançaram em 2001, durante evento 
em São Paulo, Brasil: Um Século 
de Saxofone, em que os músicos 
prestam homenagens a virtuoses 
do instrumento, a exemplo de Pi-
xinguinha, Severino Araújo, Moacir 
Santos, Paulo Moura e Carlos Malta.  
O terceiro disco - Solto na Bura-
queira – saiu em 2007, contendo 
composições de autores como os 
maestros Sivuca, Severino Araújo e 
Paquito D’Rivera. 

O espetáulo do Circo Sem 
Pano é uma adaptação 

feita por Bento Júnior e tem 
direção de Alberto Black
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Nova terapia desentope artéria sem cirurgia invasiva
José Alves
zavieira2@gmail.com
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“O novo tratamento para 
desentupimento de artéria 
coronária não exige mais a 
abertura do peito do paciente. 
Agora o tratamento poderá 
ser feito com a utilização de 
uma artéria da perna, que é 
levada, via cateter, até a veia 
obstruída do coração, sem 
grandes sofrimentos e trau-
mas para o paciente”. A infor-
mação partiu do presidente 
do 17º Congresso Paraibano 
de Cardiologia, Fábio Almeida 
Medeiros. O evento acontece 
no Centro de Convenções do 
Hotel Tambaú, em João Pes-
soa, e reúne cerca de 500 es-
pecialistas. 

Fábio Medeiros revelou 
que, no ano passado, 700 
mil pessoas morreram, no 
Brasil, por causa de doenças 
cardiovasculares”. Ele esti-
ma que o mesmo número de 
mortes deve se repetir este 
ano. “As doenças cardiovas-
culares matam mais que o 
câncer, a Aids e os acidentes 
no trânsito. Por este moti-
vo as pessoas precisam se 
cuidar mais com atividades 
físicas e abolindo o cigarro”, 
alertou o cardiologista.

O evento, que se iniciou 
quarta-feira e se encerra hoje, 
vem discutindo com a área 
médica as novas técnicas 
cirúrgicas, stentes, implante 
de marca-passo, cárdio-des-
fibriladores e novas drogas 
para doenças coronárias, que, 
atualmente, matam tanto os 

homens quanto as mulheres.
O cardiologista lembrou que, há 

cerca de 30 anos, os homens tinham 
muito mais problemas coronári-
os do que as mulheres, mas com a 
chegada da mulher ao mercado de 
trabalho, ela tem se estressado mais 

porque também trabalha muito em 
casa. Além do trabalho acumulado, 
as mulheres estão bebendo, fuman-
do e engordando e adquirindo mais 
doenças cardiovasculares.

Por conta das mudanças de 
comportamentos o que acontece 

atualmente é uma incidência maior 
de doenças cardiovasculares, tipo 
AVC e infarto em mulheres e, prin-
cipalmente, após a menopausa, 
porque elas perdem a proteção hor-
monal, dando início aos problemas 
cardiovasculares.

Exercicio físico evita as doenças cardiovasculares que, no Brasil, no ano passado, mataram ceca de 700 mil pessoas

Fábio alerta sobre doenças do coração

Segundo Fábio Medeiros, os 
pacientes do Sistema Único de Saú-
de - SUS enfrentam grandes difi-
culdades, na Paraíba, quando têm 
problemas coronários. “Em João 
Pessoa, os únicos locais de atendi-
mento são o Hospital Monte Sinai, 
no Bairro de Jaguaribe, o Pronto-
cor, em Tambiá, que funciona mais 
em nível clínico e sem intervenções. 
E, ainda, o Hospital Universitário 
que, inclusive, está sem urgência e 
só recebe pacientes encaminhados 
pelos Posto Saúde da Família – PSF,  
ou por hospitais públicos”, disse 
o médico denunciando que o HU 
tem cirurgia cardíaca e hemodinâ-
mica, mas não vem cumprindo o 
seu papel com a eficiência exigida. 

Alerta
Ele afirmou que as doenças 

do coração vão surgindo em razão 
dos maus hábitos de vida. Segundo 
o médico, a obesidade vem atin-
gindo cada vez mais as crianças e 
já é uma grande preocupação para 
o Ministério da Saúde, porque elas 
tendem a ser futuros cardiopatas. 
Afinal, a obesidade está ligada a 
hipertensão, ao colesterol e a in-
cidência maior de diabetes. “Tudo 

isso junto leva a criança ou o adul-
to a ter doenças cardiovasculares 
ou ao AVC – Acidente Vascular Ce-
rebral, além de outros problemas”, 
esclarece o médico.

Para evitar essas doenças, ele 
disse que em primeiro lugar, a pes-
soa deve mudar o estilo de vida, 
passar a fazer atividades físicas de 
três a quatro vezes por semana, 
começando com caminhadas de 40 
minutos, ou uma hora,  e com pas-
sadas largas. Porém, se for se sub-
meter a exercícios mais rigorosos, 
como musculação, por exemplo, 
deve fazer um check-up prévio, 
para saber se tem algum problema 
já estabelecido.

E para quem está engordan-
do o ideal, além das atividades fí-
sicas, é fazer uma dieta saudável, 
colocando no cardápio mais frutas, 
verduras, mais folhas, usar aveia e 
granola que ajudam a baixar o co-
lesterol, além de diminuir o sal da 
comida. O ideal seria as refeições 
terem cinco gramas de sal, mas o 
nordestino consome geralmente 
12 gramas, porque consome mui-
ta carne de sol, carne de charque e 
ainda coloca muito sal na comida.

Quanto às bebidas alcoólicas 

elas podem ser ingeridas em pe-
quenas quantidades sem proble-
mas, mas em excesso provocam 
hipertensão, aumento de triglice-
rídio e diabetes. Ele disse também 
que além de todos esses cuidados 
as pessoas devem fazer um check- 
up cardiológico anual, principal-
mente as pessoas que já tiveram 
alguém na família com problemas 
cardíacos. Essas pessoas têm que se 
cuidar mais.

Sobre o estresse, ele disse que 
as pessoas muito estressadas pas-
sam a danificar os vasos e as ar-
térias que, por sua vez, provocam 
AVC e outras doenças cardiovas-
culares. Para fugir do estresse, Fá-
bio Medeiros recomenda que as 
pessoas bebam menos e passem a 
conversar mais com os familiares 
e com os filhos com calma. Sem 
pressa.

Ele disse ainda, que o perfil 
de uma pessoa prestes a adquirir 
doenças do coração, é geralmente 
o que tem obesidade abdominal 
(central), é tabagista, hipertenso, 
sedentário e diabético. Pessoas 
que portam alguns desses proble-
mas correm sério risco de adquiri-
rem doenças cardiovasculares.

Paciente do SUS enfrenta dificuldade Angina - É a formação 
de placas de gordura nas 
artérias que bloqueiam 
o fluxo de sangue quase 
totalmente. Com isso, o 
músculo cardíaco faz um 
esforço maior para bom-
bar o sangue aos tecidos e 
órgãos. As placas de gordu-
ra se formam por deposição 
e interrompem parcial-
mente as artérias.

Arritmias Cardíacas - 
São alterações no ritmo ou 
na freqüência dos batimen-
tos cardíacos. A freqüência 
normal é de 60 a 100 bati-
mentos por minuto (bpm). 
Taquicardia é o nome dado 
quando o coração bate mais 
de 100 vezes por minuto; e 
bradicardia, quando a fre-
qüência fica abaixo de 60 
bpm. Alterações devido a 
esforços físicos, no caso da 
taquicardia, são normais, 
mas se o quadro persiste ou 
acontece em repouso, con-
vém consultar um médico. 

Pode ser congênita, isto 
é, de nascimento, ou conse-
quência de outras enfermi-
dades, principalmente as 
do coração, como a coro-
nariopatia, endocardite ou 
miocardioesclerose, mais 
comum em idosos. Pode ac-
ontecer também após um 
infarto ou devido a certas 
medicações, excesso de ál-
cool, fumo, drogas e cafeí-

na, estresse e hormônio tir-
eoideano. Endocárdio - O 
endocárdio é a camada inter-
na do coração, do qual fazem 
parte as válvulas cardíacas. A 
endocardite é uma infecção 
que geralmente ocorre em 
pessoas que apresentam 
lesões no coração. O aparec-
imento de endocardites é fa-
cilitado por procedimentos 
em que haja contato externo 
com o organismo, por ex-
emplo, extrações dentárias, 
infecções de pele, cirurgias, 
colocação de sondas, etc. 

Infarto Agudo do 
Miocárdio -  uma das 
manifestações da doença 
arterial coronária, que é a 
formação de placas de gor-
dura nas artérias do coração. 
A gordura interrompe uma 
ou mais artérias, o que barra 
o fluxo sanguíneo no múscu-
lo cardíaco e provoca o in-
farto. Dependendo do com-
prometimento do músculo 
cardíaco, pode ocasionar 
uma insuficiência cardíaca.

Placas de gorduras (co-
lesterol e triglicerídios) se 
formam em deposição e ob-
struem as artérias. Há vári-
os fatores que deixam o in-
divíduo mais vulnerável a um 
infarto como a idade, sexo, 
histórico familiar, tabagismo, 
hipertensão, diabetes, coles-
terol alto, estresse, obesi-
dade e sedentarismo. 

Anomalias que afetam o órgão
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Brasília – A ministra da 
Secretaria de Direitos Hu-
manos (SDH), Maria do Ro-
sário, disse que é positivo 
o saldo dos primeiros nove 
meses do Plano Nacional da 
Pessoa com Deficiência, o 
Viver sem Limite. Entre as 
realizações, estão a abertu-
ra de 20 mil vagas para esse 
público no Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec) 
e a compra de 678 ônibus 
acessíveis, que serão desti-
nados a 519 municípios.

O plano foi instituído 
em novembro de 2011 por 
meio do Decreto 7.612, ten-
do como objetivo assegurar 
o acesso a serviços básicos 
a pessoas com deficiência. 
No Censo 2010, do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), cerca de 
45 milhões de brasileiros 
(24% da população) se de-
clararam com algum tipo de 
deficiência.

“Não consideramos me-
tas não cumpridas porque 
ainda não fechamos 2012. 
O objetivo é cumprirmos 
todas”, informou a ministra. 
“A acessibilidade é um de-
safio, não só arquitetônico, 
mas também de comunica-
ção, por exemplo. Ao longo 
da história, essa não foi uma 
questão observada, o que 
dificulta a atual implemen-
tação”, explicou. Os Estados 
mais beneficiados são os do 
Norte e Nordeste, onde fo-
ram identificadas as maio-
res carências de serviços.

O plano é organizado em 
quatro eixos: acesso à educa-
ção, acessibilidade, atenção 
à saúde e inclusão social. As 
políticas públicas adotadas 
a partir desses focos são 
pactuadas entre a União, os 
Estados e os municípios. De 
acordo com Maria do Rosá-
rio, nos eixos de educação, 
saúde e inclusão, há 100% 
de acesso dos Estados.

No âmbito da acessibi-
lidade, entretanto, apenas 

SDH vai capacitar e garantir emprego
pessoa com deficiência 

Programa garante uma série 
de benefícios, capacitação e 
emprego através do Pronatec

Ônibus terão que 
oferecer facilidades

Juros menores no 
microcrédito

Brasíla - A partir de fevereiro 
de 2013, os ônibus de transportes 
de passageiros interestaduais e in-
ternacionais vão ter que estar total-
mente adaptados para transportar 
pessoas com deficiência. O prazo foi 
estabelecido pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), 
que poderá multar ou até cancelar 
a autorização de funcionamento da 
empresa se algum veículo não asse-
gurar as condições de acessibilidade 
exigidas.

Os veículos deverão estar 
adaptados para embarque e desem-
barque de passageiros, com cadeira 
de transbordo, plataforma elevatória 
ou rampa móvel. Os ônibus que fazem 
linhas de longa distância deverão 
disponibilizar dois assentos para 
pessoas com deficiência e, nos semi-
urbanos 10% dos assentos devem 
ser reservados. A comprovação das 
adaptações deverá constar da docu-
mentação dos veículos, após vistoria 
do departamento de trânsito (De-
tran) de cada Estado.

A ANTT também estabeleceu 
prazo de 30 dias para as empresas 
fazerem adaptações menores, como 
a possibilidade de transportar equi-
pamentos (cadeiras de rodas, mule-
tas), independente do tamanho ou 
peso, sem pagar a mais por isso. As 
empresas deverão permitir para de-
ficientes visuais o embarque de cão-
guia, adaptar o balcão de vendas de 
bilhetes e disponibilizar funcionários 
treinados para auxiliar no embarque 
e desembarque. A superintendente 
de Serviços de Transporte de Pas-
sageiros da ANTT, Sonia Haddad, 
disse que não deverá haver aumento 
das tarifas por causa das adap-
tações exigidas, mas as empresas 
que comprovarem um desequilíbrio 
financeiro poderão solicitar a revisão 
dos preços. “A preocupação agora 
não é fazer com que as empresas 
adaptem todos os seus veículos e 
cumpram as normas ”.

Brasília – As pessoas com 
deficiência que têm renda mensal 
de até cinco salários mínimos pa-
garão juros menores para pegar 
empréstimos com recursos do mi-
crocrédito. O Diário Oficial da União 
publicou no dia 11 de julho portaria 
do ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, com a diminuição das taxas 
da linha de crédito.

Restrita à população com 
renda de até dez salários míni-
mos, a linha foi criada em janeiro 
e concede financiamentos de até 
R$ 30 mil para a compra de bens 
por pessoas com deficiência. Até 
agora, os mutuários pagavam 8% 
ao ano de juros. Agora, a taxa 
passou para 7% ao ano para os 
beneficiários com renda de até 
cinco salários mínimos. Para os 
mutuários que ganham de cinco 
a dez salários mínimos, a taxa foi 
mantida em 8%.

De acordo com o coordena-
dor-geral de Políticas Sociais da 
Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, Arnaldo 
Barbosa, a equipe econômica ap-
enas adaptou a linha de crédito 
às mudanças sugeridas pelo Con-
gresso Nacional. Durante a trami-
tação da medida provisória, os 
deputados acolheram emenda da 
deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
para reduzir os juros às pessoas 
com deficiência de menor renda. 
Os parlamentares também deter-
minaram que o Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Conade) seja con-
sultado todos os anos, quando 
for revisada a lista de bens que 
podem ser financiados.
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Quase 45 milhões de brasi-
leiros têm algum tipo de defi-
ciência: mental, motora, visual 
ou auditiva. Esse número cor-
responde a 24% da população 
total do país. Embora 95% das 
crianças com deficiência com 
idades entre 6 e 14 anos este-
jam na escola, patamar bem 
próximo ao verificado entre as 
pessoas sem nenhuma das de-
ficiências investigadas (97%), 
outros indicadores, como grau 
de instrução e posição no mer-
cado de trabalho, revelam uma 
situação menos favorável dos 
brasileiros que têm algum tipo 
de deficiência.

A constatação faz parte do 
Censo Demográfico 2010 – Ca-
racterísticas Gerais da Popu-
lação, Religião e Pessoas com 
Deficiência, divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levanta-
mento, enquanto 61,1% da 
população de 15 anos ou mais 
com deficiência não tinham 
instrução ou cursaram apenas 
o Fundamental incompleto, 
esse percentual era de 38,2% 
para as pessoas dessa faixa etá-
ria que declararam não ter ne-

nhuma das deficiências inves-
tigadas, representando uma 
diferença de 22,9 pontos per-
centuais.

No que se refere ao rendi-
mento, o estudo aponta que 
46,4% das pessoas ocupadas, 
com 10 anos ou mais de idade, en-
tre os que têm defi-
ciência, ganhavam 
até um salário 
mínimo ou não 
tinham rendimen-
to. Já entre a po-
pulação sem qual-
quer deficiência, 
essa era a reali-
dade de 37,1%, 
o que indica uma 
diferença de mais 
de 9 pontos per-
centuais entre os 
dois grupos.

Segundo a 
coordenadora do 
Comitê do Censo Demográ-
fico do IBGE, Andréa Borges, 
o levantamento aponta que 
para corrigir essas distorções 
são necessárias políticas pú-
blicas mais fortes que incen-
tivem essa parcela da popu-
lação a aumentar seu grau 
de instrução, o que interfere 

diretamente nos níveis de ren-
dimento. “Os dados revelam 
que a maioria das pessoas que 
têm deficiência está concentra-
da em níveis de instrução e de 
rendimento muito baixos. Já 
existem políticas públicas nes-
se sentido, mas elas podem ser 

melhoradas para 
que haja maior 
incentivo para 
que essa parcela 
de brasileiros não 
pare de estudar 
ao concluir o En-
sino Fundamen-
tal, mas que vá 
adiante. Enquan-
to 10,4% dos que 
não têm deficiên-
cia tem Ensino Su-
perior completo, 
apenas 6,7% das 
pessoas com defi-
ciência estão nes-

se patamar”, ressaltou.
O levantamento aponta 

ainda que, em 2010, a popula-
ção ocupada com pelo uma das 
deficiências investigadas repre-
sentava 23,6% (20,3 milhões) 
do total ocupado (86,3 milhões) 
no país. Além disso, mais da 
metade (53,8%) dos 44 milhões 

de pessoas com deficiência em 
idade ativa (10 anos ou mais) 
estava desocupada ou não era 
economicamente ativa.

Em relação ao total da po-
pulação desocupada ou não 
economicamente ativa, que so-
mava 75,6 milhões em 2010, as 
pessoas com deficiência repre-
sentavam 31,3%.

O documento constatou 
também que a maioria das pes-
soas com deficiência ocupadas 
era empregada com carteira 
assinada (40,2%), uma diferen-
ça de 9 pontos percentuais em 
relação à população sem ne-
nhuma das deficiências investi-
gadas (49,2%). 

Já os percentuais de tra-
balhadores com deficiência 
classificados nas categorias por 
conta própria (27,4%), sem 
carteira (22,5%), militares e 
funcionários públicos estatu-
tários (5,9%) e não remunera-
dos (2,2%) são maiores do que 
na população sem deficiência 
(20,8%, 20,6% e 5,5%; 1,7%, 
respectivamente). Na categoria 
empregador, há uma diferença 
de 0,3 ponto percentual entre 
a população sem (2,1%) e com 
(1,8%) deficiência. 

Deficientes correspondem a 24% da população brasileira 

oito Estados estão plena-
mente comprometidos, en-
quanto outros 18 estão em 
vias de adesão. Na próxima 
segunda-feira, está previs-
ta a entrada, nesse eixo, de 
Pernambuco. No dia 31 de 
agosto, serão incluídos Ser-
gipe e Paraíba.  

De acordo com Maria do 
Rosário, o período de elei-
ções não deverá prejudicar 
o andamento do plano, que 
deverá manter entregas de 
bens a partir de novembro. 
Este é o caso da entrega de 
678 ônibus acessíveis, que 
já estão comprados, mas 
que serão recebidos pelos 
municípios somente após o 
prazo eleitoral, em cumpri-

mento da legislação.
No eixo de acesso à 

educação, além da abertura 
de 20 mil vagas no Progra-
ma Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), outra medida 
importante do Viver sem 
Limite foi a incorporação de 
mais de 2 mil municípios ao 
Programa Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) Es-
cola – que vincula a frequên-
cia escolar ao recebimento 
do benefício.

No eixo da acessibili-
dade, um dos destaques foi 
a construção, por meio do 
Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, de 99 mil casas 
adaptadas, construídas de 

acordo com sistema univer-
sal, que permite a adaptação 
à moradia de pessoas com 
deficiência. Outra conquista 
foi a implantação do Centro 
Nacional de Tecnologia Assis-
tiva, em Campinas (SP), e de 
quatro núcleos dos 29 que 
formam a rede de inovação 
entre universidades  para 
desenvolver tecnologia as-
sistível.

Na área fiscal, a pessoa 
com deficiência foi benefi-
ciada pela União com a de-
soneração do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI). O Governo Federal 
negocia com os estados a 
desoneração também para 
o Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) na compra de auto-
móveis até R$ 70 mil  – o 
que deve reduzir o preço 
dos veículos entre 30% e 
40%, contabilizado com a 
retirada dos dois impostos.

Estão previstas outras 
realizações do programa 
para este ano, entre essas, 
o lançamento da página na 
internet do Pronatec, em 
setembro, na qual pessoas 
com deficiência poderão 
cadastrar-se em cursos de 
formação. 

O Governo Federal pre-
vê também a entrega de 
mais 1,2 milhão de casas 
adaptadas pelo Minha Casa, 
Minha Vida 2.

Rosário (detalhe) afirma que plano oferece acessibilidade, atenção à saúde e inclusão social para a pessoa com algum tipo de deficiência 

Maioria das 
pessoas tem 
níveis de 
instrução e de 
rendimentos 
muito baixos, 
segundo 
o IBGE
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Meio ambiente
Indicador de conscientização quadruplicou no Brasil

Brasília - Os brasileiros estão 
mais conscientes sobre a impor-
tância do meio ambiente do que 
há 20 anos. Na comparação entre 
os primeiros e últimos resultados, 
divulgados em junho, a pesquisa 
O Que o Brasileiro Pensa do Meio 
Ambiente e do Consumo Sustentá-
vel, realizada desde 1992, mostrou 
que a consciência ambiental no país 
quadruplicou.

As versões do levantamento 
mostram, que enquanto na pri-
meira edição, que ocorreu durante 
a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, a Rio 92,47% dos entre-
vistados não sabiam identificar os 
problemas ambientais. Este ano, 
apenas 10% ignoravam a questão.

Na média nacional, 34% sabem 
o que é consumo sustentável atual-
mente. “Esta é uma pesquisa que 
mostra claramente tendências”, ex-
plicou a secretária de Articulação 
Institucional e Cidadania Ambien-
tal do Ministério do Meio Ambiente, 
Samyra Brollo de Serpa Crespo.

Nessa projeção, a população 
da região Sul mostrou-se mais en-
gajada ambientalmente. Mais da 
metade dos sulistas sabem o que é 
consumo sustentável. “A diferença 
do Sul é impressionante em ter-
mos dos mais altos índices não só 
de acertos mas de atitudes correta-
mente ambientais”, disse .

Ao longo de duas décadas, os 
mais jovens e os mais velhos são 
os que menos conhecem a reali-
dade ambiental, mas a consciência 

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil
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Trabalho no campo da educação ambiental em salas de aulas das escolas privadas e públicas vai se refletir nas faixas de idades seguintes ao longo dos anos

aumentou. Há 20 anos, quase 40% 
dos entrevistados entre 16 e 24 
anos não opinaram sobre proble-
mas ambientais, assim como mais 
de 60% dos brasileiros com 51 anos 

ou mais. Este ano, as proporções 
caíram para 6% entre os jovens e 
16,5% entre os mais velhos.

“Isso tende a mudar ainda 
mais, porque agora temos todo um 

trabalho de educação ambiental nas 
escolas, o que vai refletir nas faixas 
seguintes ao longo dos anos”, disse 
Samyra, acrescentando que o nível 
de consciência ambiental “cresce à 

medida que a população é mais in-
formada e mora em áreas urbanas, 
porque significa acesso à informa-
ção. E, na área rural, ainda há o ha-
bito de queimar o lixo”.

Samyra afirma que os resul-
tados mostram que a população, 
além de mais consciente, mostra 
maior disposição em relação a ati-
tudes ambientalmente corretas e 
preocupação com o consumo.

A questão relacionada ao 
lixo, por exemplo, é um dos pro-
blemas que mais ganhou posições 
no ranking dos desafios ambien-
tais montado pelos brasileiros. O 
destino, seleção, coleta e outros 
processos relativos aos resíduos 
que preocupavam 4% das pessoas 
entrevistadas em 1992, agora são 
alvos da atenção de 28% das pes-
soas.

Este ano, 48% dos entrevista-
dos, principalmente nas regiões Sul 
e Sudeste, afirmaram que fazem 
a separação dos resíduos nas re-
sidências. “Muitas vezes a dispo-
sição da população não encontra 
acolhimento de politicas públicas. 
Muitas vezes o cidadão separa em 
casa e a coleta do lixo vai e mistu-
ra os resíduos”, disse a secretária.

Na análise geral do país, os ín-
dices ainda são baixos, sendo que 
menos de 500 municípios têm co-
leta seletiva implantada. Enquan-
to a separação do lixo é um hábito 
de quase 80% das pessoas que 
vivem na região Sul atualmente e 
de mais da metade dos moradores 
de cidades do Sudeste. No Norte e 
Nordeste, mais de 60% não sepa-
ram resíduos.

Entre os problemas ambien-
tais apontados, o desmatamento 
das florestas continua no topo da 
lista elaborada pelos entrevista-
dos. “A preocupação com rios e 
mares (que continua na segun-

da posição do ranking) se eleva 
a partir de 2006. Já é impacto da 
Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (criada em 2010)”, disse ela.

“O bioma Amazônia continua 
sendo considerado o mais amea-
çado na opinião das pessoas”, dis-
se Samyra Crespo, comparando as 
edições da pesquisa. Em 2006, por 
exemplo, 38% dos entrevistados 
estavam dispostos a contribuir 
financeiramente para a preserva-
ção do bioma. Este ano, o índice 
cresceu para 51%.

Samyra Crespo ainda aposta 
que a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos vai provocar mudanças 
econômicas, criando um ambiente 
de estímulo à reciclagem. 

“Temos que trabalhar tanto 
na desoneração da cadeia produ-
tiva, como com a conscientização 
ambiental. Os produtos corretos 
concorrem hoje nas mesmas con-
dições”, disse ela, acrescentando 
que “não é tão simples porque 
você trabalha toda a cadeia do 
produto e temos poucos estudos 
de ciclos do produto”, observou 
Samyra Crespo.

Responsabilidades
No decorrer dos últimos vinte 

anos, a população também mudou 
a forma como distribui as respon-
sabilidades sobre meio ambiente. 
“Em 1992, o governo federal era 
o maior responsável. Isso vai di-
minuindo e a responsabilidade 
foi sendo atribuída às prefeituras. 
Continua a tendência a achar que 
é o Governo Federal, mas cada vez 
mais o governo local é priorizado”, 
disse Samyra Crespo.

População mostra atitudes 
corretas e maior disposição

Brasília - A educação ambiental é funda-
mental para que o cidadão adote a coleta se-
letiva e, embora não esteja formalizada nos 
currículos, muitas escolas já têm adotado a 
matéria em seus programas. “Na verdade, ela 
(a educação ambiental) é transversalizada. 
As questões têm que fazer parte de todas as 
discussões. Nada impede que uma escola te-
nha um programa de educação ambiental. 
As crianças sabem da obrigação de cuidar do 
planeta”, explica a coordenado-
ra de Consumo Sustentável do 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Fernanda Daltro.

A coleta seletiva de lixo está 
implantada em 443 municípios 
brasileiros – apenas 8% dos 5.565 
-  e em muitas cidades a popula-
ção ainda não colabora. “O erro 
é do planejamento. Não se im-
plementa a coleta seletiva sem 
um programa de educação am-
biental antes. A pessoa tem que 
ser informada sobre o porquê de 
fazer a coleta e como aquilo se 
reverterá em benefícios, não só 
para a família dela e seus descen-
dentes”, explica o coordenador 
do núcleo de Educação Ambien-
tal do Prevfogo do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama), Genebaldo Freire.

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) prevê que todos os municípios do país 
tenham coleta seletiva em quatro anos e os li-
xões estarão proibidos. Os programas de edu-
cação ambiental são desenvolvidos em várias 
escolas públicas e privadas com foco na coleta 
seletiva.

Crianças de 1 ano e 8 meses a 6 anos de uma 
escola do Lago Sul, em Brasília, participam de 
atividades extracurriculares onde aprendem so-
bre a coleta seletiva e também que não se deve 

jogar lixo no chão, porque os resíduos entopem 
bueiros e podem prejudicar o escoamento da 
água da chuva, provocando alagamentos.

“Essa conscientização eles têm desde pe-
quenos. Embora muitos não saibam ler, apren-
dem sobre a coleta seletiva por meio das cores”, 
explica a coordenadora da escola, Edna Regina. 
Algumas cores foram padronizadas para a co-
leta seletiva: vermelho para o plástico; amarelo 
para o metal; verde para o vidro; azul para o 

papel e cinza para aquele resí-
duo que não pode ser reciclado 
ou misturado.

O que é jogado também fora 
pode virar arte. Sandra Virgínia 
Scheid é dentista e artesã em 
Porto Alegre. “O mundo é rico 
em resíduos. Faço do lixo um tipo 
de arte”. Ela utiliza os materiais 
descartáveis de seu consultório, 
como sugador de saliva e serin-
gas, para fazer quadros. O objeti-
vo é educar. Sandra explica que o 
interesse surgiu há seis anos, com 
o nascimento de seu filho. “ Eu fi-
cava assustada com a quantidade 
de fralda que jogava fora e pen-
sava que tinha que fazer algo. 
Utilizar material do consultório 
foi uma consequência.”

O papel da sociedade na Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) é fundamental. O 
MMA prevê uma campanha de consumo cons-
ciente por ano. Segundo Fernanda Daltro, o 
próprio ministério percebeu que não será su-
ficiente. “A campanha Saco é um Saco foi um 
grande sucesso, com todo mundo falando. Nós 
temos um departamento de produção e consu-
mo sustentável que vai estimular os consumido-
res e o setor produtivo a desenvolver novos pa-
drões, com menos impacto no meio ambiente.”

A próxima campanha, segundo ela, será so-
bre a separação de resíduos sólidos.

Educação é fundamental na escola 

Coleta seletiva 
de lixo está
implantada em 
apenas 443
municípios do
país, número que 
representa apenas 
8% das 5.565 
cidades



Estímulo à cidadania
A CRECHE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAI-

BA, dirigida pela educadora Ingrid Pecorelli, realizou a 
primeira edição de Jogos Olímpicos com os alunos que 
tem a faixa etária de 2 a 6 anos.

Com direito a solenidade de abertura, pira olímpica 
projetada pelo artista plástico Jarrier Alves e as mo-
dalidades salto em distância, boliche, judô, equilíbrio, 
vôlei e corrida de revezamento. 

Foram momentos de estímulo à cidadania para os 
pequeninos atletas!

FOTO: Goretti Zenaide

Passarela filantrópica
TULES, CETINS, BORDADOS E REBORDADOS tomaram 

conta da passarela na Casa Roccia, onde a Maison Tereza Ribeiro 
apresentou modelos de festas assinados pela estilista da vez no 
país, Patrícia Bonaldi, que inclusive estava presente ao evento.  
Os acessórios foram da Apogée Calçados e as joias da F. Lavor.

O evento foi organizado pela valorosa equipe da Comunidade 
Maná, que tem à frente Teca Alcoforado, pois sua renda rever-
teu-se para as suas atividades sociais. O juiz de Direito Fabiano 
Moura de Moura, fundador e diácono permanente da Comunidade 
Maná teceu algumas palavras aos presentes pelo apoio recebido. 

Oneyde Morais, médica remautologista Renata Montenegro que está de volta 
a João Pessoa e Idalina Lemos

Dentista e professor 
Fabiano Gonzaga Rodri-
gues, juiz de Direito Car-
los Antônio Sarmento, 
médico Antônio José de 
Carvalho, Sras. Betânia 
Sales e Mirella Arnaud, 
Valdete Almeida e Joel-
ma Cunha, engenheiro 
José Francisco Novais 
da Nóbrega, jornalista 
Djane Barros.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Mulher de cinquenta 
anos quem gosta é 
Pitanguy”

“O melhor de chegar aos 40 
anos é que se pode apreciar 
melhor os rapazes de 25”

CHICO ANYSIO COLLEEN MCCULLOUGH

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   O conhecido "Sarau em Ver-
so e Prosa", da atriz Susy Lopes 
sobe a serra e participa da rota 
cultural Caminhos do Frio.
   Será hoje, às 17h no Espaço 
da Arte Horácio de Almeida, du-
rante o chá da Academia de Letras 
da histórica cidade de Areia, ce-
leiro dos escritores José Américo 
de Almeida, Horácio de Almeida, 
Maximiano Machado, Simeão Leal, 
Valberto Cardoso, Abrahão Costa 
Andrade, Janaína Azevedo, Zélia 
Almeida e Adriano de León.

Zum Zum Zum
   A escritora e imortal Maria das Graças Santiago segue no dia 4 de setembro 
para mais uma temporada européia. Desta vez percorre de automóvel com um grupo de 
amigas a Itália.

   A grande dama Maria Helena Ribeiro Coutinho será festejada por um seleto 
grupo de 15 amigas na próxima terça-feira por conta do seu aniversário.

   O desfile da Maison Tereza Ribeiro contou com as presenças cintilantes de 
Laudicéia Aguiar e Zui Sales, da sociedade campinense.

Casal Humberto Murakami e a estilista Patrícia Bonaldi

Lucinha de volta
A ESTILISTA paraibana Lúcia Chianca, após uma 

longa temporada residindo no Rio de Janeiro, está de 
volta e se estabelece novamente em João Pessoa, para 
alegria de suas inúmeras amigas e clientes.

Para isso, vai montar atelier na Avenida Monteiro da 
Franca, em Manaíra, que deverá ser inaugurado no mês 
de novembro, já com nova coleção para festas e noivas, 
inclusive com espaço para o Dia da Noiva.

Momento feliz: Renata Negreiros (Casitus Sorvetes), Cassinha Lavor (F Lavor), Tereza Ribeiro (Maison Tereza Ribeiro) e Elcia 
Nesello (Apogée Calçados)

Vacinação

ACONTECE HOJE a segunda fase da 
Campanha de Vacinação contra Poliomielite, 
o famoso Dia D, voltada para crianças meno-
res de cinco anos. O MAG Shopping entra na 
campanha e terá um posto no seu piso térreo, 
funcionando das 8h às 17h. 

   As empresárias Tarciana Ribeiro e Airan Teles festejaram o primeiro ano 
de sucesso da Maison Taci Ribeiro, localizada no bairro do Bessa. Foi na última 
quinta-feira, com direito a coquetel e balada!

FOTO:: Goretti Zenaide

Irinete Teódolo, Mercês Camelo, Lusa Teódolo, Socorro Fonseca, Irimar Bastos, Sarah Sales e Palowa 
Borborema Arcoverde

Oficina
ESTÃO ABERTAS as 

inscrições para o segun-
do grupo da Oficina do 
Escritor, promovido pela 
Divisão de Cursos da 
Fundação Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo. 
As aulas terão início em 
setembro.

Crepe da Tarde
PROMETE MUITO 

AGITO o “Crepe da Tar-
de”, que Roberta Aquino 
vai promover na próxima 
quarta-feira, no Terraço 
Brasil. Será para come-
morar sua atuação como 
promoter number one da 
sociedade paraibana.

Recital internacional

O PROGRAMA  de 
Pós-Graduação em Música 
da Universidade Federal 
da Paraíba, promove hoje 
recital internacional, com 
o Duo norte-americano 
formado pelo violinista Ja-
mes Alexander e a pianista 
Luciana Soares.

Será às 16h, com 
entrada franca,  no audi-
tório Gerardo Parente, no 
Departamento de Música 
daquela universidade.

Eleições

FOI REMARCADA  
para o dia 31 deste mês 
a eleição dos membros 
do Conselho Superior da 
Defensoria Pública para o 
biênio 2012/2014. 

O adiamento se deu 
por conta da participação 
de 50 defensores públicos 
no Congresso da Asso-
ciação Interamericana de 
Defensores Públicos que 
está acontecendo até hoje 
em Fortaleza-CE.
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Práticas penais

A ESCOLA JUDICIAL DO TRT/PB pro-
moveu, ontem no auditório do Fórum Maximiano 
Figueiredo,  o Curso “Práticas Penais do Juiz do 
Trabalho”. O curso foi ministrado pelo procura-
dor chefe do Ministério Público Federal, Victor 
Carvalho e pela delegada da Polícia Federal, 
Lorena Lima Nacimento.

Mais visitado
PARA QUEM NÃO SABE, a Secretaria de Turismo do 

Distrito Federal divulgou que o Conjunto Ecumênico do 
Templo da Boa Vontade, continua sendo o monumento 
mais visitado na capital federal, com uma média mensal 
de 100 mil visitantes.

O Templo, uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer, 
foi fundado em 21 de outubro de 1989 pelo diretor pre-
sidente da LBV, José de Paiva Netto.

   O Grupamento de Engenharia está com novo comando. Está agora à frente da 
instituição o general de brigada Carlos Alberto Teixeira.
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Vacinação de crianças começa hoje
campanha

prazos de inscrição e 
taxa de pagamento do 
pSS são prorrogados

página 14
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Atualizar o cartão de 
vacina das 295.190 crianças 
paraibanas menores de cinco 
anos é o principal objetivo da 
Campanha de Vacinação que 
será iniciada na manhã de 
hoje pelo Governo do Estado. 
A abertura da campanha, que 
se estende até o próximo dia 
24, será no Centro de Saúde do 
município do Conde, no Lito-
ral Sul do Estado. A solenidade 
será às 9h, mas antes disso, a 
partir das 8h, os pais já podem 
vacinar seus filhos.

Em João Pessoa, os pais 
ou responsáveis de crianças 
menores de 5 anos devem ir a 
uma das 180 equipes de Saú-
de da Família para realizar a 
atualização da caderneta de 
vacinas e receber as doses 
da segunda etapa da tríplice 
viral mais um reforço contra 
a poliomielite. A ação aconte-
ce durante todo o dia, das 9h 
às 17h, e terá como ponto de 
abertura na Capital a Unidade 
de Saúde Quatro Estações, no 
bairro de Mangabeira VII, Rua 
Manoel Ângelo de Oliveira, a 
partir das 9h.

Nas Unidades de Saúde e 
no Centro Municipal de Imuni-
zação, na Torre, bem como nos 
Centros de Atenção Integral 
(Cais), em Mangabeira, Cristo e 
Jaguaribe, estarão disponíveis 
todas as vacinas do calendário 
básico de vacinação da criança. 
A recomendação do Ministério 
da Saúde é que todas as crian-
ças menores de 5 anos deverão 
ser levadas a um posto de vaci-
nação para que a caderneta da 
criança seja avaliada e o esque-
ma vacinal atualizado, de acor-
do com a situação encontrada.

Missânia Moreira, chefe 
do Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
explica que além de atualizar 
o cartão de vacina, a campa-
nha quer aumentar a cober-
tura vacinal contra doenças 
como a poliomielite, hepatite 
B, tétano, difteria, coqueluche, 
entre outras.

Durante a campanha 
também será implantada a 
vacina inativada contra a po-
liomielite (VIP) no calendário 
vacinal para crianças que vão 
iniciar o esquema vacinal. 
“Pedimos aos pais ou respon-
sáveis que não esqueçam de 
levar o cartão de vacina para 

que possamos atualizar todos 
os imunizantes”, destacou.

Também será aplicada a 
vacina pentavalente que reú-
ne em uma só dose a proteção 
contra cinco doenças (difteria, 
tétano, coqueluche, Haemo-
philus influenza tipo B e hepa-
tite B) e está sendo produzida 
em parceria com os laborató-
rios Fiocruz/Bio-Manguinhos 
e Instituto Butantan. Atual-
mente, a imunização para 
estas doenças é oferecida em 
duas vacinas separadas.  A 
única diferença entre a Penta 
e Tetravalente é apenas e in-
trodução da Hepatite B.

Missânia Moreira expli-
cou que a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) reco-
menda que a vacina VIP seja 
implantada nos países com 
cobertura vacinal homoge-
neizada e que estejam com o 
vírus selvagem da poliomie-
lite erradicado. “Isso aconte-
ce no Brasil e em particular 
na Paraíba”, revela a chefe do 
Núcleo de Imunização da SES. 
A vacina inativada contra a 
poliomielite é injetável e será 
aplicada aos dois e aos quatro 
meses de idade enquanto que 
a oral será administrada aos 
seis meses com um reforço 
aos 15 meses.

Com o novo esquema, 
além da pentavalente, a crian-
ça manterá os dois reforços 
com a vacina DTP (difteria, 
tétano, coqueluche). O pri-
meiro a partir dos 12 meses 
e o segundo reforço, entre 4 e 
6 anos. Além disso, os recém-
-nascidos continuam a rece-
ber a primeira dose da vacina 
hepatite B nas primeiras 12 
horas de vida para prevenir a 
transmissão vertical.

Ela disse que a partir de 
agora e, cumprindo determi-
nação do Ministério da Saúde, 
haverá anualmente apenas 
uma campanha de multivaci-
nação, que acontecerá sempre 
no mês de junho, enquanto 
que em agosto ocorrerá a atu-
alização do cartão de vacina.

A introdução da vacina 
inativada poliomielite (VIP), 
com vírus inativado, vem ocor-
rendo em países que já elimi-
naram a doença. A Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde 
(Opas), no entanto, recomen-
da que os países das Américas 
continuem utilizando a vacina 
oral, com vírus atenuado, até 
a erradicação mundial da po-
liomielite, o que garante uma 
proteção de grupo.

Meta é atualizar o cartão 
de vacina dos 295.190 mil 
crianças até cinco anos

A campanha de vacinação, desencadeada em todo o Estado a partir de hoje, vai prosseguir até a  próxima sexta-feira, dia 24

A Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) classi-
ficou 52 praias da Paraíba 
como próprias para ba-
nho, variando entre exce-
lente, muito boa e satisfa-
tória. Segundo o relatório 
de balneabilidade sema-
nal, das 56 praias monito-
radas, os banhistas devem 
evitar as praias do Bessa I e 
Manaíra, em João Pessoa; 
a praia da Gameleira, em 
Lucena; e a do Jacaré, em 
Cabedelo.

De acordo com o mo-

nitoramento realizado 
pela Sudema, continua im-
próprio para o banho, na 
praia do Bessa I, o trecho 
de 100 metros à esquerda 
e à direita da desemboca-
dura do maceió e, na praia 
de Manaíra, o trecho de 
100 metros à esquerda e à 
direita da desembocadura 
de águas pluviais.

Na praia do Jacaré, em 
Cabedelo, deve ser evitada 
a área da margem direita 
do estuário do Rio Paraíba. 
E, no município de Lucena, 
na praia da Gameleira, 

Paraíba tem 52 praias adequadas para o banho
BaLnEaBILIDaDE

está impróprio para o banho 
o trecho de 100 metros à es-
querda e à direita do maceió 
de Lucena. Essa classificação 
é válida até a emissão do 
próximo relatório, no dia 24 
deste mês.

A equipe da Coorde-
nadoria de Medições Am-
bientais da Sudema divulga, 
uma vez por semana, a situ-
ação de balneabilidade das 
praias, por meio de coleta 
de material para análise nos 
municípios costeiros do Esta-
do. Em João Pessoa, Lucena 
e Pitimbu, que são praias 

localizadas em centros urba-
nos com grande fluxo de ba-
nhistas, o monitoramento é 
semanal. Nos demais muni-
cípios do Litoral paraibano, 
a análise é realizada mensal-
mente.

monitoramento
Segundo informações 

da superintendente da Su-
dema, Laura Farias, o moni-
toramento das praias urba-
nas é feito semanalmente 
com a finalidade de não 
colocar em risco a saúde dos 
banhistas e dos turistas que 

visitam nossa cidade. Diante 
disto, ela adiantou que, o 
órgão já está organizando 
para o mais rápido possível 
uma campanha educativa 
e de conscientização onde 
serão instaladas placas de 
alerta nas praias que estão 
impróprias para o banho.

O maior problema da 
poluição das praias, ressal-
tou, é realmente a falta de 
conscientização de uma 
grande parcela da socieda-
de que continua burlando 
a lei o jogando nas galerias 
de águas pluviais esgotos 

que terminam influindo 
no processo natural das 
águas do oceano. Alguns 
edifícios localizados nas 
praias urbanas já foram 
multados por jogar no 
mar esgoto sem nenhum 
tratamento adequado. 
“Desencadearemos tam-
bém uma campanha 
para chamar a atenção 
dos banhistas de que o 
mar não é uma lixeira, 
pois é muito comum nas 
praias, não só da Paraí-
ba, encontrarmos vários 
tipos e lixo.



Coperve prorroga prazos de
inscrição e pagamento do PSS

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de agosto de 2012

Devido a problemas 
técnico-operacionais, a Co-
missão Permanente do Con-
curso Vestibular (Coperve) 
divulgou ontem um edital 
que prorroga os prazos do úl-
timo dia de inscrição e último 
dia para efetuar o pagamen-
to da taxa de inscrição do 
PSS 2013. Conforme os edi-
tais de números 031/2012, 
032/2012, e 033/2012 dis-
ponível no site da Instituição, 
a data final para efetuar a 
inscrição no PSS 2013 é 5 de 
setembro  próximo, e o prazo 
de pagamento da inscrição, 
por sua vez, é 6 de setembro.

 A prorrogação modifica 
a rotina dos candidatos que 
buscam uma vaga nos cursos 
oferecidos no PSS 2013 da 
UFPB, incluindo Música, Tea-
tro, Artes Visuais e Tradução. 
Os cursos sequenciais em 
Música, que incluem Música 
Popular, Regência de Bandas 
e Fanfarras, também atende-
rão à prorrogação.

A Coperve informou 
ainda que as modificações 
nas datas foram provocadas 
devido a um comunicado do 
Banco do Brasil, informando 
que no próximo dia 28, pre-
visto como último dia para o 

pagamento da taxa de inscri-
ção, é feriado bancário. Tam-
bém foi detectado um atraso 
na entrega dos manuais do 
candidato por parte da em-
presa vencedora do pregão 
eletrônico para confeccionar 
os manuais.

Todos os candidatos 
inscritos poderão receber 
o Manual do Candidato até 
o dia 16 de novembro de 
2012, mediante apresen-
tação do comprovante de 
pagamento da taxa de ins-
crição, na sede da Coper-
ve em João Pessoa ou nas 
representações dos cam-
pi de Areia, Bananeiras e 
Mamanguape. O envio do 
manual para os candidatos 
que optaram por recebê-lo 
em casa via Correios, será 
providenciado na primeira 
quinzena de setembro, se-
gundo a Coperve.

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Feriado e atraso na entrega 
do manual do candidato 
provocaram adiamento

Os servidores técnico-
administrativos da Univer-
sidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) devem decidir 
terça-feira, em assembleia 
geral, se encerram ou não 
a greve, acatando a pro-
posta apresentada pelo 
Governo Federal ao co-
mando nacional de greve, 
na quarta-feira, em Bra-
sília. A categoria está em 
greve há mais de 60 dias 
no Estado.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Trabalha-
dores em Ensino Superior 
da Paraíba (SintesPB), Se-
verino Ramos, a proposta 
do Governo Federal prevê: 
reajuste salarial de 15,8% 
em três anos, percentual 
de 25% a 30% de incenti-
vo à qualificação profissio-
nal dos servidores, e step 
referente a dois salários 
mínimos. A solicitação do 
SintesPB, de acordo com 
Severino, foi de reajuste 
de 25% para dois anos e 
step correspondente a três 
salários mínimos.

Em reunião na última 
quinta-feira, na Secretaria 
de Relações de Trabalho 
do Ministério do Plane-
jamento, as bancadas do 
Governo Federal e dos sin-
dicatos dos servidores das 
universidades e institutos 
federais estiveram pró-
ximo de um acordo. Isso 
permitirá  a inclusão, no 
Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual 2013, do impac-

to orçamentário decorren-
te da negociação.

Professores da Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) aprovaram 
ontem a continuidade 
da greve. Foram 123 vo-
tos a favor, seis contrá-
rios e quatro abstenções. 
Em assembleia geral da 
categoria, os docentes 
elaboraram um novo re-
querimento de proposta 
salarial para ser encami-
nhado ao comando na-
cional de greve.

A paralisação, que 
começou em 17 de maio, 
completou ontem três 
meses. O comando lo-
cal de greve estima que 
entre 90% e 95% dos 
docentes da instituição 
tenham aderido ao mo-
vimento. Com isso, 43,9 
mil estudantes dos quatro 
campi da Universidade es-
tão sendo prejudicados.

Para o coordenador 
do comando local de gre-
ve, Marcelo Sitcovsky, a 
paralisação tem ganhado 
força em todo o Brasil. “Na 
última assembleia, pro-
gramamos um conjunto 
de atividades no sentido 
de ampliar a greve para 
que o governo reabra as 
negociações. Diversos atos 
e mobilizações já estão 
sendo feitas, diariamente, 
no Ministério da Educação 
(MEC), em Brasília, como 
forma de pressionar o go-
verno”, explicou.

Servidor da UFPB decide 
se acaba greve na 3ª

O novo prazo 
final para fazer 
a inscrição no 
PSS 2013 é 
5 de setembro 
e para efetuar 
o pagamento é 
6 de setembro

Prorrogação modifica a rotina dos candidatos que buscam uma vaga nos cursos oferecidos no PSS 2013 da UFPB
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Quatorze detentos fica-
ram feridos em um princípio 
de rebelião que teve início por 
volta das 14h30 de ontem, na 
Penitenciária Desembarga-
dor Flósculo da Nóbrega, o 
Presídio do Róger. Dez presos 
foram levados para o Hospital 
de Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, três 
deles em estado grave. Outros 
quatro detentos foram enca-
minhados para o Ortotrauma, 
em Mangabeira.

Para controlar o tumul-
to, que ocorreu nos pavi-
lhões 4 e 5 – onde estão cerca 
de 500 detentos – homens do 
Batalhão de Choque foram 
deslocados até o local. Poli-
ciais militares do 1º Batalhão 
da PM cercaram toda a área 

para evitar a aproximação 
de familiares dos presos. Ao 
todo, estão reclusos no Róger 
1.170 homens.

Pessoas que moram pró-
ximo ao presídio visualiza-
ram presos jogando pedras 
contra os policiais nas guari-
tas, que efetuaram disparos 
para tentar controlar os ape-
nados. O gerente executivo 
do Sistema Penitenciário do 
Estado, tenente-coronel Ar-
naldo Sobrinho, disse que os 
tiros foram com munição não 
letal, e que desavenças entre 
os presos teriam desencadea-
do o motim. “É uma confu-
são entre eles. Vamos agora 
identificar os responsáveis e 
tomar as providências neces-
sárias”, disse.

Esta foi a segunda ocor-
rência registrada no Presídio 
do Róger esta semana. Na 
última quarta-feira (14), os 
presos haviam iniciado um 
movimento por conta da falta 
d’água. O problema foi solu-
cionado pela Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) após intervenção do 
gerente do Sistema Penitenci-
ário do Estado.

Nove, dos dez presos 
que deram entrada na emer-
gência do Hospital de Trau-
ma foram feridos a bala, e 
um foi vítima de agressão. 
Até o fechamento desta edi-
ção, três detentos já haviam 
tido alta. No Ortotrauma, os 
quatro feridos permaneciam 
em atendimento.

Quatorze presos ficam feridos 
durante rebelião no Róger

TUMULTO

Mais de 800 alunos de 
duas escolas da rede estadual 
passam a contar com mais espa-
ço para realização de atividades 
esportivas e melhor estrutura 
no espaço físico. Além de qua-
dra e ginásio, elas receberam 
melhorias nos prédios. Uma de-
las foi ampliada. A entrega será 
feita pelo governador Ricardo 
Coutinho na tarde de hoje. 

A solenidade no Ginásio 
de Esportes da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio Renato Fonseca Filho, em 
Cuité de Mamanguape, será 
às 16 horas. A unidade passou 
por reforma e ampliação. Na 
Escola Estadual de Ensino Fun-
damental Antônio Pinto, no 
Distrito de Pitanga da Estrada, 
em Mamanguape, será entre-

gue a quadra de esportes. 
A Renato Fonseca tem seis 

salas de aula. O valor das inter-
venções foi superior a R$ 500 
mil e vai beneficiar 537 estu-
dantes. Na Antônio Pinto, cuja 
estrutura conta com quatro sa-
las de aula, serão beneficiados 
281 alunos. A unidade também 
tem aulas nos três turnos. O va-
lor da obra foi de R$ 96 mil. 

Governador entrega reformas 
de duas escolas na Paraíba

INVESTINDO NA EDUCAÇÃO

PBVest prepara 
7 mil alunos da 
rede estadual 
para o Enem

Mais de 7 mil alunos da 
rede estadual de ensino estão 
se preparando para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) ou processos seletivos 
de instituições de Ensino Supe-
rior participando das aulas do 
Pré-Vestibular Social (PBVest), 
oferecido pelo Governo do Es-
tado. As aulas, que começaram 
no último dia 11, prosseguem 
hoje e acontecerão até 27 de 
outubro, sempre aos sábados, 
das 7h30 às 18h, em 36 polos 
localizados em 30 municípios.

No ano passado, cerca de 
1.300 alunos participantes do 
PBVest foram aprovados em 
processos seletivos de universi-
dades paraibanas e de estados 
vizinhos. Eles ficaram entre os 
30 melhores colocados na Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e foram aprovados em 
todas as áreas da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), no Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
(IFPB) e na Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB). Alguns 
se destacaram nos cursos mais 
concorridos, como Medicina, 
Odontologia, Engenharia Civil 
e Direito.

Para a diretora da Escola 
Estadual Escritor José Lins do 
Rego, Luciana Veloso, “o PB-
Vest é uma iniciativa louvável, 
pois estamos no segundo ano 
do curso e, no ano passado, 
obtivemos êxito dos nossos 
alunos que conseguiram ser 
aprovados nos principais ves-
tibulares, inclusive alguns nas 
primeiras colocações”.



Grupo é preso com 20 kg de maconha
NO BREJO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de agosto de 2012

Vinte quilos de maco-
nha prensada, avaliada em 
mais de R$ 150 mil, depois 
de comercializada, foram 
apreendidos pela Polícia 
Civil da Paraíba nas cidades 
de Guarabira e Itapororoca, 
no Brejo paraibano. Sete 
pessoas estão presas, den-
tre elas duas mulheres e 
três adolescentes, já libera-
dos, foram apreendidos. 

A droga, de acordo com 
a Delegacia de Repressão a 
Entorpecente de João Pes-
soa seria para abastecer 
viciados da região do Brejo, 
Vale do Mamanguape, Ara-
çagi, Itapororoca, Guarabi-
ra e diversas áreas de João 
Pessoa. Outras 10 pessoas 
continuam sendo procura-
das. Dois carros, 15 celula-
res, R$ 10.917,00 (dinhei-
ro e cheques), um revolver 
calibre 38 e um sistema de 
filmagens de câmeras em 
residências também foram 
apreendidos.

José Silvestre da Silva, 
25 anos; Thiago Sales de 
Lima, 19; João Francisco 
dos Santos (taxista), 39; 
Raquel Nunes da Silva, 25; 
Ivoneide Targino Alves, 30 
anos e Sebastião Costa Lo-
pes, 30, que responde a cri-
me de latrocínio (assalto 
seguido de morte), foram 
apresentados na manhã de 
ontem à imprensa, pela po-
lícia. Todos estão recolhidos 
à carceragem da Central de 
Polícia, no Varadouro, em 
João Pessoa.

“Deverão ser transferi-
dos para o presídio regional 
de Guarabira. Depende ex-
clusivamente do juiz da Co-
marca”, garantiu o delegado 
Allan Murilo Terruel, titular 
da Delegacia de Repressão 

A quadrilha é composta por
7 pessoas, dentre elas duas 
mulheres e 3 adolescentes 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

a Entorpecentes.
Há mais de dois meses 

que policiais da DRE esta-
vam infiltrados entre vicia-
dos e traficantes no Brejo 
paraibano, objetivando de-
sarticular o grupo que há 
mais de seis anos comanda-
va a “boca de fumo” na re-
gião, conforme disse o dele-
gado Allan Terruel. Na tarde 
da última quinta-feira, a po-
lícia passou a monitorar um 
veículo corsa prêmio, com 
três adolescentes dentro, 

dirigido pelo taxista João 
Francisco dos Santos que 
conduzia 12 tabletes de ma-
conha para ser entregue em 
Guarabira. 

“Foi feita a abordagem 
e os menores detidos, o ta-
xista preso e a droga apre-
endida. A partir daí, fomos 
atrás dos demais integran-
tes do grupo, quando efe-
tuamos a prisão de outras 
seis pessoas”, assegurou o 
delegado. 

Entre os presos existe 

um presidiário já recolhido 
ao presídio regional de Gua-
rabira.

Allan Turriel esclare-
ceu que o principal objetivo 

da operação foi prender os 
chefes do tráfico de drogas 
que fornecem grande parte 
dos entorpecentes comer-
cializados em João Pessoa. 

“Todos os traficantes 
que estejam conectados ao 
regime, mesmo que presen-
tes em outras áreas sofrerão 
ações da polícia, disse ele, 
acrescentando que a DRE re-
cebeu a informação de que o 
carregamento seria negocia-
do pelos traficantes nas cida-
des de Guarabira e Itaporo-

roca durante a quinta-feira”. 
A polícia já havia rea-

lizado o levantamento dos 
endereços e fotografias dos 
suspeitos para realização 
da apreensão. “Nós desen-
cadeamos a ação de prisão 
em cada um dos endereços 
investigados. Há foragidos 
que ainda deverão ser pre-
sos. Caso eles se apresen-
tem à polícia munidos de 
advogado, vamos pedir pela 
prisão preventiva”, enfati-
zou o delegado. 

Cerca de 100 famílias de traba-
lhadores e trabalhadoras rurais do 
Estado vão receber, na próxima se-
mana, representantes do Instituto 
de Terras e Planejamento Agrícola 
da Paraíba (Interpa) como parte de 
um cronograma de visitas, criado 
para todo o ano. O objetivo das vi-
sitas é fiscalizar e sugerir melhorias 
à administração dos assentamentos 
beneficiados com o dinheiro do Cré-
dito Fundiário.

Na próximna segunda-feira, a 
visita será nos assentamentos Ca-
peba, Boa Vista e Umbu, em Es-
perança. Na terça, será a vez do 
Sítio Juá, em Alagoa Nova; e do 
assentamento Maria Moraes, em 
São Sebastião de Lagoa de Roça. 
Na quarta-feira (22), os represen-
tantes do Interpa chegam à Fa-
zenda Craibeiras, em Pocinhos. Na 
quinta, vão estar no assentamento 
Manguape, em Lagoa Seca. As visi-
tas se encerram na sexta-feira (24), 
na Comunidade Maris Preto, em 
Puxinanã.

O presidente do Interpa, Ni-
valdo Magalhães, disse que a visi-
ta de inspeção é importante para 
ser analisado o andamento e apli-
cação dos recursos do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário na 
Paraíba. Segundo ele, o agricultor 
precisa desse contato, tanto para 
mostrar exemplos como para tirar 
dúvidas.

Nivaldo ressalta que as visitas 
também vão contar com o apoio de 
técnicos da Emater. “Será uma par-
ceria interessante, com intuito de 
orientar melhor o agricultor. Vamos 
fazer uma espécie de mutirão tira-
-dúvidas e só deixaremos a região 
depois que os produtores se derem 
por satisfeitos”, falou Nivaldo.

O que é o crédito 
O crédito fundiário foi criado 

pelo Governo Federal em 2003, 
sob a responsabilidade do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrá-
rio/Secretaria de Reordenamento 
Agrário. A coordenação é feita pe-
los Governos Estaduais e, na Paraí-
ba, pelo Interpa.

Com o crédito, o agricultor 
pode construir a casa, preparar o 
solo, comprar implementos, ter 
acompanhamento técnico e o que 
mais for necessário para se desen-
volver de forma independente e au-
tônoma. O financiamento pode ser 
tanto individual quanto coletivo.

Interpa vai orientar agricultores sobre crédito
cRONOgRama dE visitas

Representantes do Interpa vão iniciar, na próxima semana, visitas aos acampamentos na PB

A droga apreendida pela polícia seria para abastecer viciados do Vale do Mamanguape, Araçagi, Itapororoca, Guarabira e diversas áreas em bairros de João Pessoa

Mais 10 
pessoas 
estão sendo 
procuradas
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Motorista fica preso nas ferragens
ACIDENTE NA BR-230

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

No final da reunião, os promotores de Justiça 
estabeleceram um prazo de 10 dias para a Secretaria 
de Saúde do Município avaliar a situação e apresentar 
ao Ministério Público e à direção da FAP, os reais 
valores repassados pelos serviços oferecidos nas duas 
especialidades para o hospital.

l GuIA ElEIToRAl

 Começa nesta terça-feira o guia eleitoral no rádio e na 
televisão. A abertura será com os candidatos a vereador, que 
se apresentarão às terças, quintas e sábados. Já candidatos a 
prefeito terão sua propaganda veiculada às segundas, quartas 
e sextas-feiras. O clima promete esquentar.

l APARIção

A ordem de apresentação dos prefeitáveis de Campina 
Grande no guia eleitoral é a seguinte. Sizenando Leal 
(PSOL); Romero Rodrigues (PSDB); Alexandre Almeida 
(PT); Tatiana Medeiros (PMDB); Daniella Ribeiro (PP); 
Artur Bolinha (PTB) e Guilherme Almeida (PSC).

Vacinação
 

A Secretaria 
Municipal de Saúde 
informou que, por conta 
do pequeno número 
de doses recebidas, a 
vacinação hoje será 
realizada em apenas 
seis locais. São eles: 
Centros de Saúde da 
Liberdade, Palmeira, Bela 
Vista, Catolé, Francisco 
Pinto (Centro) e Serviço 
Municipal (na Prata).

Possibilidades

Uma reunião na sede do Ministério Público, em 
Campina Grande, com a participação da secretária 
de Saúde do Município, Marisa Agra, e os diretores 
dos setores técnico e administrativo da FAP, discutiu 
como evitar que o hospital suspenda os atendimentos 
pediátricos e obstétricos.

Inviabilidade

Para os diretores, os baixos preços pagos pelo 
SUS estariam inviabilizando a continuidade dos 
atendimentos em pediatria e obstetrícia. Eles crêem que 
o fim destes serviços dará à FAP mais condição de se 
dedicar ao tratamento do câncer, do qual já é referência 
regional.

Insuficientes
 

Ainda de acordo 
com informações da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, as 1.200 doses da 
vacina pentavalente e as 
1.800 doses da VIP (pólio 
injetável) enviadas pelo 
Ministério da Saúde são 
insuficientes para abastecer 
todas as unidades de saúde 
de Campina Grande no 
chamado Dia D.

Avaliação

Acervo histórico 

O Tribunal Regional do Trabalho doou à Universidade 
Federal de Campina Grande um acervo de vinte mil processos 
arquivados há mais de cinco anos. Os documentos ficarão 
disponíveis para estudos por professores e alunos de cursos 
da área de Ciências Humanas. O convênio foi celebrado 
pelo reitor Thompson Mariz e o desembargador Paulo Maia 
Filho, presidente do TRT. Na solenidade, foi reconhecido o 
valor histórico-científico dos documentos e ressaltado que a 
academia se fortalecia com a ação do TRT.

Semana de extensão
A Universidade Estadual da Paraíba vai realizar, entre 

os dias 23 e 26 de outubro, a 7ª Semana de Extensão, que 
irá reunir estudantes, professores, pesquisadores, além de 
toda a comunidade acadêmica, para debater acerca do tema 
“Sustentabilidade Regional no Século XXI: Tecendo diálogos 
e construindo novos cenários”. O evento acontece no 
Campus I, no bairro de Bodocongó, e irá, conforme a UEPB, 
“contribuir para o fortalecimento da dimensão extensionista 
que envolve ensino, pesquisa e extensão”.

O veículo tombou em 
uma curva no km 136, perto 
da entrada de Galante

Uma carreta carregada 
de bebida alcoólica capo-
tou na manhã de ontem na 
BR-230 próximo à Campina 
Grande. Segundo as infor-
mações do 2º Batalhão de 
Bombeiro Militar (BBM), 
o motorista perdeu o con-
trole do veículo e tombou 
em uma curva no km 136, 
perto da entrada do distrito 
de Galante.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
acidente aconteceu por vol-
ta das 7h30 e o movimento 
na rodovia era pequeno, 
por esse motivo o veículo 
não atingiu nenhum outro 
carro. O motorista, Alexan-
dre Gomes Moreira, de 36 
anos, viajava de João Pes-
soa para Campina Grande, 
e com o acidente acabou 
ficando preso às ferragens 
por mais de uma hora. Os 
bombeiros conseguiram 
fazer o resgate de Alexan-
dre, que foi encaminhado 
para o Hospital de Trauma 

Diogo Almeida
auniaodiogo@gmail.com
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Programação

Durante a realização da Semana de Extensão serão reali-
zadas mesas-redondas, comunicação oral, minicursos, pôsteres, 
feira de extensão, além de apresentações culturais. Estarão à 
disposição dos participantes os seguintes temas: Comunicação, 
Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 
Tecnologia de Produção e Trabalho. Mais informações podem 
ser obtidas através dos telefones (83) 3315-3401 / 3315-3402 / 
3315-3403 ou pelo e-mail proeac@uepb.edu.br.

de Campina Grande, com 
ferimentos, mas sem risco 
de morte.

A carga do veículo, que 
ficou espalhada pela pista, 
foi saqueada por várias 

pessoas que passavam no 
local e a PRF ainda multou 
os motoristas que pararam 
os veículos no acostamen-
to para pegar produtos da 
carga. O trânsito no trecho 

ficou lento e só voltou ao 
normal após às 10h. A Polí-
cia irá fazer a perícia para 
identificar a causa do aci-
dente e o laudo deve sair 
em até 15 dias.

Homens do Corpo de Bombeiros no local do acidente durante o resgate de Alexandre Gomes

O assunto da moda. É as-
sim que muitas autoridades 
classificam o tema “Mobilida-
de Urbana”. E aproveitando o 
embalo, o Sindicato das Em-
presas e Transportes de Pas-
sageiros de Campina Gran-
de (Sitrans), a Associação 
Comercial (ACCG), Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) 
e Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep), 
realizaram, na manhã de 
ontem, a segunda etapa ple-
nária do Fórum Permanente 
sobre Mobilidade Urbana.

O evento aconteceu no 
auditório da Fiep e contou 
com a participação do sena-
dor Cássio Cunha Lima, além 
do secretário da Interioriza-
ção do Estado, Fabio Maia, 
representando o Governo do 

Estado, da doutora Isabel Sa-
les de Melo Lins, diretora de 
Regulação e Gestão da Secre-
taria Nacional de Mobilidade 
Urbana, órgão do Ministé-
rio das Cidades, de Eduardo 
Spencer, coordenador de Tec-
nologia da Informação do 
Grande Recife - Consórcio de 
Transportes, como também 
de representantes de entida-
des representativas da socie-
dade civil e de associações de 
municípios.

Dois painéis foram ex-
postos para tratar do tema, 
sendo eles “A Mobilidade 
Urbana e Responsabilidade 
dos Municípios – aspectos le-
gais, na visão da engenheira 
Valeria Barros, especialista 
em transporte público e “As 
Novas Tecnologias e os Bene-

fícios da Integração Tarifária 
Regional”, tendo como pales-
trante o diretor comercial da 
Transdata Smart, Devanir 
Megrini. 

“A mobilidade urbana 
pode ser definida quando eu 
saio de casa, encontro uma 
calçada acessível, encontro 
uma ciclovia ou encontro 
um trânsito sem engarrafa-
mento e ainda um sistema 
de ônibus eficiente. Existe a 
necessidade de um processo 
educativo para a melhoria 
no fluxo de pedestres, além 
de uma maior fiscalização 
por parte dos órgãos com-
petentes”, ponderou Valéria 
Barros, conceituando a mo-
bilidade de Campina Grande 
com a nota cinco, em uma es-
cala de 1 a 10. 

Já o secretario Fabio 
Maia fez um balanço das 
ações do Governo do Estado 
para cumprir a nova Lei da 
Mobilidade Urbana, dando 
como exemplo a abertura da 
Rua Almirante Barroso, via 
que corta vários bairros da 
zona sul da cidade. 

Por sua vez, o senador 
Cássio Cunha Lima lamentou 
a política do governo Federal 
na centralização dos recur-
sos e na distribuição para Es-
tados e municípios. 

O Fórum foi encerra-
do com as participações de 
cinco dos candidatos à Pre-
feitura de Campina Grande, 
Alexandre Almeida, Arthur 
Almeida, Romero Rodrigues, 
Sizenando Leal e Tatiana 
Medeiros.

Campina Grande recebe nota 5 do fórum 
MoBIlIDADE uRBANA

Participantes do debate no Fórum Permanente de Mobilidade Urbana que aconteceu na Federação das Indústrias da Paraíba 



A força do “sexo frágil” na PB
eleições 2012

Elas são maioria entre 
os eleitores paraibanos e 
podem decidir o pleito
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TRe aprova tropas 
federais em Campina 
Grande para eleições
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antonio Radical 
(PsTU)

Das 8h às 11h30, o can-
didato faz reuniões comuni-
tárias. Às 15h, visita o Proje-
to Mariz; às 16h, participa do 
lançamento da candidatura do 
Professor Paiva. Às 17h,  faz 
Caminhada 45 no Valentina, 
Às 20h, inaugura comitê em  
Mangabeira I. E às 21h, parti-
cipa de encontro comunitário.

A candidata, a partir 
das 8h30, faz adesivagem em 
frente ao Mercado Central. 
Ao meio-dia, se reúne com 
colaboradores do bairro Ca-
bro Branco. Às 17h, faz adesi-
vagem na Praça da Paz, nos 
Bancários. Às 20h, se reúne 
com a comunidade em Man-
dacaru. 

O candidato realiza Ca-
minhada no Valentina I às 
9h30. Às 16h, faz reunião com 
lideranças do Castelo Branco; 
e às 19h30, reunião com lide-
ranças de Jaguaribe.

A candidata grava o Guia 
Eleitoral a partir das 15h. Às 
20h, participa do projeto Eu – 
Augusto dos Anjos.

Às 8h, faz caminhada no 
Bairro da Torre. Às 14h, pas-
seio ciclístico da coligação, 
com concentração na Praça 
da Paz, nos Bancários. Às 17h, 
o candidato faz reunião com 
lideranças no Valentina e às 
18h30, com lideranças em Cruz 
das Armas.

O candidato, pela ma-
nhã, prestigia o XL Encontro 
Estadual do Fórum da EJA/
PB, no IFPB. Às 18h, se reúne 
com apoiadores no bairro de 
Jaguaribe. 

Cícero lucena 
(PsDB)

estelizabel 
Bezerra (PsB)

José Maranhão 
(PMDB)

lurdes sarmento 
(PCO)

luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PsOl)

FOTO: Arquivo

Priscylla Meira
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Daqui a 50 dias, mais de 
1,5 milhão de mulheres irão 
às urnas para votar em seus 
candidatos a prefeito e a ve-
reador nos 223 municípios 
da Paraíba. No dia 7 de outu-
bro, os nomes e números de 
legenda de 3.966 mulheres 
poderão ser votados nas ur-
nas montadas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE).

Apesar da participação 
feminina no pleito eleito-
ral ter crescido nos últimos 
anos, a proporção entre ho-
mens e mulheres ainda apre-
senta grandes distorções. 
Apesar de ser maioria e re-
presentar 52,5% do eleito-
rado paraibano, as mulheres 
ocupam apenas 31,6% das 
candidaturas apresentadas 
para as eleições deste ano 
em todo o Estado.

A maior participação fe-
minina acontece nas eleições 
proporcionais. Este ano, o TRE 
recebeu os pedidos de regis-
tro de candidaturas de 3.755 
mulheres que pleiteiam o car-
go de vereadora. O número 
representa 33% do total de 
candidaturas apresentadas na 
Paraíba, que é de 11.395. Os 
homens ainda atingem 67% 
deste universo, com 7.645 re-
gistros. No total, 11.395 pes-
soas disputam as eleições pro-
porcionais no Estado.

A proporção entre ho-
mens e mulheres que dispu-
tam vagas nas Câmaras Muni-
cipais segue a cota de 30% de 
participação feminina, pre-
vista na Lei 9.504, promulga-
da em 1997. Uma das pautas 
da Reforma Política, contudo, 
é aumentar esta cota para 
50%, combinada com a lista 
fechada de candidatos.

Quando se parte para 
as disputas nas eleições ma-
joritárias, a representativi-
dade feminina é ainda mais 
reduzida. Menos de 20% das 
candidaturas postas nos 223 
municípios paraibanos são 
ocupadas por mulheres. En-
quanto 451 homens parti-
cipam da disputa em todo o 
Estado, 111 mulheres enca-
ram as eleições para conquis-
tarem os postos de prefeitas.  

As candidaturas de mu-
lheres como vice-prefeitas é 
um pouco menor. São 100 re-
presentantes do sexo femini-
no compondo chapa em toda 
a Paraíba, o que significa um 
percentual de 17,6%.

Há exatamente 80 anos, 
as mulheres brasileiras con-
quistaram o direito de votar, 
mas a luta pelo voto feminino 
no país iniciou-se em 1910, 
quando a professora Deolin-
da Daltro fundou, no Rio de 
Janeiro, o Partido Republica-
do Feminino. O movimento 
foi intensificado em 1919, 
quando a bióloga Bertha Lutz 
fundou a Liga pela Emancipa-
ção Intelectual da Mulher.

A primeira mulher a vo-
tar no Brasil foi Celina Gui-
marães Viana, na cidade de 
Mossoró, no Rio Grande do 
Norte. Em 1928, ela fez peti-
ção invocando o artigo 17 da 
lei eleitoral local, que garantia 
naquele Estado que qualquer 
cidadão que reunisse as con-
dições exigidas por lei pode-
ria votar e ser votado, sem 
distinção de sexos.

Um juiz local deu parecer 
favorável e enviou telegrama 
ao presidente do Senado Fe-
deral, pedindo a aprovação 
do projeto que instituía o voto 
feminino, amparando seus di-
reitos políticos reconhecidos 

na Constituição Federal. O 
voto feminino, entretanto, só 
foi garantido em 1932.

“Acredito que o primeiro 
voto da mulher foi um dos mais 
importantes momentos histó-
ricos do Brasil, que inaugurou 
uma nova era para a conquista 
da cidadania, a partir da cria-
ção da Justiça Eleitoral”, afir-
mou o presidente do TRE-PB, 
desembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque.

No intervalo entre 1932 
e 2012, a luta feminina deixou 
de ser apenas pelo direito de 
escolher os representantes 
políticos e passou a ser tam-
bém pela ocupação de mulhe-
res nas Câmaras Municipais, 
Assembleias, no Congresso e 
no Senado Federal.   

A primeira mulher elei-
ta deputada federal foi Car-
lota Pereira de Queirós. Em 
1946, o voto feminino passou 
a ser obrigatório, mas como 
analfabetos e analfabetas só 
tiveram o voto garantido em 
1985, a participação feminina 
até a década de 80 era bastan-
te reduzida. 

Foram necessários vários anos de luta para que a mulher brasileira pudesse, finalmente, exercer o direito de escolher os seus candidatos

O que ainda é um 
quadro destoante en-
tre a participação de 
homens e mulheres dis-
putando candidaturas 
nas eleições, pode ser 
encarado como uma re-
alidade animadora, se 
analisarmos a participa-
ção feminina nos pleitos 
realizados nas últimas 
décadas. A inserção foi 
ainda mais impulsionada 
com a eleição da primei-
ra presidente do sexo fe-
minino no Brasil, Dilma 
Rousseff, em 2010.

No último pleito, 
foi registrado um núme-
ro expressivo de mulhe-
res eleitas para diversos 
cargos eletivos. Foram 
43 deputadas federais, 
de um total de 513 va-
gas, e 12 senadoras, de 
um total de 81 vagas. 
Enquanto o percentual 
de candidatas gira em 
torno de 30%, o total 
de eleitas não passou de 
10% em 2010.

Nas eleições muni-
cipais de 2008, foram 
eleitas na Paraíba 15% 
das candidatas que par-
ticiparam da disputa. O 
percentual ultrapassou a 
média nacional, que foi 
de 12,5%.

Em todo o Brasil, 
o número de mulheres 
candidatas a vereado-
ra somaram 69.341, 
Deste total, foram 
eleitas 6.512, o que 
representa 9,39% das 
candidatas. Nas elei-
ções para prefeita, as 
mulheres candidatas 
somaram 1.641, sendo 
eleitas 505, o que re-
presenta 30,77%.

O percentual foi 
menor que o registra-
do em 2004, quando 
foram eleitas 6.555 mu-
lheres, 12,65% do total 
de eleitos. Naquele plei-
to, venceram também 
45.238 homens, equiva-
lente a 87,33% do total 
entre 51.800 eleitos.

Participação vem aumentando
História de lutas e conquistas

Só mulheres 
na disputa

Em pelo menos cinco 
municípios do interior da 
Paraíba, o embate político 
deverá ser protagoniza-
do apenas por candidatas 
mulheres. Nas cidades de 
Matinhas, no Brejo; Nova 
Olinda, no Sertão; Pilar, na 
Zona da Mata; Pombal, no 
Sertão; e Santarém, tam-
bém no Sertão do Estado, 
os eleitores terão que es-
colher entre duas concor-
rentes do sexo feminino na 
hora de votar.

Em Campina Grande, 
apesar da candidatura de 
cinco homens, a disputa 
também deverá ficar acir-
rada entre as oponentes 
Daniella Ribeiro (PP) e Ta-
tiana Medeiros (PMDB). O 
cenário se repete em João 
Pessoa, onde as candidatas 
Estelizabel Bezerra (PSB) 
e Lurdes Sarmentos (PCO) 
encaram a disputa com cin-
co candidatos homens.

Caso uma das duas seja 
eleita, será a primeira pre-
feita de João Pessoa. Ape-
sar da proporção minoritá-
ria ocupada por mulheres 
no pleito, as duas acredi-
tam no potencial feminino 
para administrar a cidade e 
incentivam a participação 
das mulheres na política.

“A partir de agora, é 
necessário ampliar a par-
ticipação das mulheres 
nos partidos políticos para 
pleitearem os cargos exis-
tentes, sendo apenas uma 
consequência natural do 
avanço das mulheres na 
política, que ainda é pe-
queno. Um exemplo disso é 
a participação de nós, mu-
lheres, na Câmara dos De-
putados, que não passa dos 
10%. A situação da Paraíba 
é apenas um reflexo disso, 
onde até mesmo os parti-
dos não colaboram com as 
candidaturas delas”, afirma 
Estelizabel.

A candidata do PCO 
acredita que as mulheres 
podem mudar a sociedade 
atual, que segundo é ex-
ploradora não apenas em 
relação aos trabalhadores, 
mas também às represen-
tantes do sexo feminino. “O 
PCO defende e estimula a 
participação das mulheres 
no cenário político. Preci-
samos nos organizar para 
mudar a realidade machis-
ta que ainda existe em nos-
sa cidade e em todo o país”, 
afirma.



TRE aprova tropas federais
eleições em campina

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de agosto de 2012

GeRal

Decisão será encaminhada 
agora ao TSE, que pode 
homologá-la ou não

FoTo: Marcos Russo

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba apro-
vou no começo da tarde de 
ontem o envio de tropas fe-
derais para o município de 
Campina Grande nas elei-
ções de outubro. A aprova-
ção foi por unanimidade e 
foi provocada por um ofício 
formulado em conjunto pe-
los quatro juízes da cidade.

Os juízes são da 16ª 
Zona Eleitoral, Cláudio An-
tônio de Carvalho Xavier; 
da 17ª, Ruy Jander Teixeira 
da Rocha; da 71ª, Giovanni 
Magalhães Porto; e da 72ª, 
Ely Jorge Trindade.

O pedido agora vai ser 
encaminhado para o Tribu-
nal Superior Eleitoral para 
que a Corte decida se ho-
mologa, ou não, a decisão 
do TRE. O juiz corregedor 
Miguel de Britto Lyra ob-
servou que as tropas fe-
derais devem chegar dez 
dias antes do pleito e que 
elas devem ficar sob a co-
ordenação do juiz Ely Jorge 
Trindade.

Os magistrados campi-
nenses alegaram no pedido 
encaminhado ao TRE que 
estavam preocupados com 
o andamento do pleito e 
que precisavam evitar abu-
sos, transgressões e outras 
consequências normalmen-
te provocadas pelo acirra-
mento político das eleições.

Para os quatro juízes, 
Campina Grande tem um 
histórico de confronto en-
tre políticos e entre eleito-
res e, por isso, há a necessi-
dade de um reforço policial.

“Campina Grande é um 
caso que as providências já 
estão sendo encaminhadas e 
temos problemas com mais 
três municípios: Pombal, 
Livramento e São Bento”. A 
afirmação foi feita ontem 
pelo presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, Marcos 
Cavalcanti, em entrevista que 
concedeu antes da sessão e 
logo depois de uma reunião 
que manteve mais cedo com 
o comandante da Polícia Mi-
litar do Estado, coronel Eul-
ler Chaves.

Marcos Cavalcanti co-
mentou que a aprovação de 
tropas federais é uma de-
cisão que precisa ser bem 
avaliada e bem discutida não 
somente no âmbito interno 
da Justiça Eleitoral, mas tam-

bém com relação aos requisi-
tos necessários e os contatos 
que precisam ser feitos para-
lelamente com as forças poli-
ciais locais.

Ele disse que vem man-
tendo contatos permanen-
temente com os juízes des-
ses outros municípios e que 
qualquer decisão mais con-
creta pode sair até o começo 
do próximo mês. Na reunião 
com o comandante, Marcos 
Cavalcanti estava acompa-
nhado do juiz corregedor, 
Miguel de Britto Lyra.

 “Eu defendi a necessi-
dade de tropas federais para 
Campina Grande não somen-
te por conta dos sinais de 
acirramento, como também 
por uma questão até mesmo 
de tradição”, afirmou o cor-

regedor, ao completar que se 
trata de um dos maiores cen-
tros urbanos do Estado e que 
tem um contingente policial 
que precisa ser reforçado”.

O comandante da Polícia 
Militar, coronel Euller Cha-
ves, disse, por sua vez, que 
a Polícia Militar da Paraíba 
está preparada para fazer 
a segurança nos 223 muni-
cípios do Estado durante o 
pleito eleitoral, mas que, se 
os juízes entenderem que é 
necessário o reforço das tro-
pas federais, elas serão rece-
bidas de “braços abertos”.

“A polícia estadual está 
preparada, mas a convoca-
ção das tropas federais é um 
assunto que está a cargo da 
avaliação dos juízes e do Tri-
bunal”, completou o coronel.

Ademilsom José
ademilson1956@gmail.com

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina Grande

Pelo menos 20 por cento 
dos veículos apreendidos ou 
removidos no Estado deve-
rão passar a ser doados e uti-
lizados pelos conselhos tute-
lares. Isso é o que determina 
projeto de autoria do depu-
tado Frei Anastácio (PT), que 
deve ser votado na próxima 
terça-feira pela Comissão de 
Constituição e Justiça da As-
sembleia Legislativa.

“São bens públicos que 
ficam se acabando no pátio 
do Batalhão de Trânsito e não 
têm nenhum destino útil”, afir-
mou o deputado, ao explicar 
que o que inspirou a ideia e a 
elaboração desse projeto foi 
justamente o absurdo de ver 
milhares de carros sendo “co-
midos” pela ferrugem nos pá-
tios de alguns órgãos públicos.

“São veículos que se 
amontoam, ao relento, en-
quanto muitas instituições 
e entidades precisam de um 
transporte e não pode com-
prar. É comum que veículos 
apreendidos pelos órgãos 
executivos permaneçam por 
longos períodos nos depósi-
tos, sem que seus proprietá-
rios regularizem as pendên-
cias existentes”, disse.

Problemas em outros municípios 
O presidente Marcos Cavalcanti disse que vem analisando a situação em outros municípios da PB

A deputada estadual Da-
niella Ribeiro (PP), candidata a 
prefeita de Campina Grande da 
coligação “Pra Campina crescer 
em paz”, protelou tanto quanto 
pôde, mas acabou trocando de 
vice. Com a aliança entre o PP 
e o PT impugnada pela Justiça 
Eleitoral em primeira instân-
cia, e já que o recurso interpos-
to junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral ainda não foi julgado, 
a prefeitável não teve outro 
remédio a não ser protocolar 
a substituição do vice. Sai o 
suplente de vereador petista 
Perón Japiassu e entra, na vaga, 
o advogado Rodrigo Motta de 
Almeida, que também é filiado 
ao Partido Progressista. A deci-
são, contudo, não significa que 
a deputada abriu mão do apoio 
do PT. Enquanto o processo 
tramita na Justiça, a ala petista 
pró-Daniella continuará inte-
grada à campanha. O próprio 
Perón Japiassu passa a assumir 
a função de coordenador geral, 
ao lado de Misael Morais.

A substituição do vice, 
com entrega do termo de re-
núncia de Perón no Fórum 
Eleitoral, foi protocolada ain-

da na noite da última quin-
ta-feira. Além de perder o 
companheiro de chapa, a can-
didata do PP deixa de contar 
com o expressivo quinhão de 
tempo que o PT tem no Guia 
Eleitoral. Para que se tenha 
uma ideia, Alexandre Almei-
da, candidato a prefeito do 
partido, ficou com o terceiro 
maior espaço na propaganda 
gratuita, quase cinco minu-
tos. Em primeira instância, a 
Justiça reconheceu a legitimi-
dade da candidatura de Ale-
xandre e, como consequência, 
impugnou a coligação defen-
dida pela maioria petista com 
o partido de Daniella Ribeiro. 

Ontem, a Procuradoria 
Geral Eleitoral emitiu pare-
cer contrário ao recurso in-
terposto pelo PP para refor-
mar a decisão do juiz da 71ª 
Zona contra a aliança com o 
PT. Além disso, o procurador 
Yordan Moreira Delgado deu 
parecer favorável à manuten-
ção do registro de Alexandre.

Na manhã de ontem, a 
coligação de Daniella reali-
zou uma coletiva de impren-
sa no comitê da candidata e, 
durante a entrevista, o novo 
vice comparou a trajetória 
da pepista à história do ex-

-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. Apesar do insucesso 
da aliança, Daniella conside-
rou o desfecho, que resulta 
no deferimento da sua can-
didatura, como uma vitória. 
“Disseminaram boatos, di-
zendo que eu não era mais 
candidata, numa alusão clara 
de que não será com ideias 
que os adversários vão que-
rer ganhar as eleições, mas 
com manobras que mostram 
o medo que têm da manu-
tenção da nossa candidatura. 
Sempre fiz minhas campa-
nhas ao lado do povo. E as-
sim será novamente”, decla-
rou a prefeitável.

Daniella troca o vice e Perón 
vira coordenador da campanha

Deputado quer 
“destino útil” 
para carros 
apreendidos 

aliança impUGnaDa

o advogado 
Rodrigo Motta de 
Almeida, do PP, é 
o novo candidato 
a vice na chapa 
encabeçada pela 
deputada estadual 
Daniella Ribeiro

as pesquisas não se 
entendem na paraíba

Os institutos que fazem pesquisa em tempos de 
eleições não conseguem se entender na Paraíba, e isso 
vem acontecendo ano após ano. Agora mesmo, pelo 
menos três institutos começaram a divergir sobre 
números nas duas principais cidades do Estado: João 
Pessoa e Campina Grande. 

O Ipespe, Ibope e Consult divulgaram números 
diferentes sobre a eleição em Campina Grande. O Ipespe 
divulgou que existe um empate técnico entre Romero 
Rodrigues e Daniella Ribeiro, com diferença de um 
ponto percentual em favor de Romero. 

Ontem, o instituto Consult divulgou a primeira de 
uma série de pesquisas que está fazendo em Campina 
Grande, este ano. Pelos dados da Consult, a diferença de 
Romero Rodrigues para Daniella Ribeiro é superior a 10 
pontos em favor do deputado. 

Os outros institutos apontaram empate técnico 
entre os dois candidatos. Alguém está querendo enganar 
alguém nessas pesquisas em Campina Grande. Porque 
não é possível que de um instituto para outro alguém 
encontre uma diferença de 10 pontos. 

É por isso que essas pesquisas feitas na Paraíba 
não têm credibilidade perante a população. Poucas 
foram as vezes que um instituto acertou o resultado da 
eleição no Estado. 

Em 2010, por exemplo, todos os institutos davam 
a vitória do candidato do PMDB, José Maranhão, como 
certa para o Governo do Estado. E a vitória já seria no 
primeiro turno. Apoiado pelo DEM e por Cássio Cunha 
Lima, o ex-prefeito Ricardo Coutinho não teria a menor 
chance. 

Quando as urnas do primeiro turno foram abertas 
em 2010, na Paraíba, o resultado foi exatamente o 
contrário do que apontavam os institutos: Ricardo 
Coutinho bateu Maranhão no primeiro turno e terminou 
ganhando a eleição no segundo. 

O que teria acontecido, então? Simples: os 
assessores de Maranhão, a partir da Secretaria de 
Comunicação do Estado, haviam dado uma injeção 
financeira em todos os institutos e estes manipularam 
números em favor do então governador com o objetivo 
de confundir o eleitorado. 

A venda de números em favor de candidatos não 
é coisa nova na Paraíba. Por isso, elas não têm a menor 
credibilidade nessas praias de cá.

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

afastou o problema

A deputada Daniella Ribeiro (PP) convenceu o vereador Perón 
Japiassu (PT) que a confusão gerada pelo PT estava atrapalhando a 
sua candidatura a prefeita de Campina Grande e mudou de vice. Tirou 
Perón e colocou Rodrigo Mota, do PP.

Com isso, se livra dos aborrecimentos na Justiça Eleitoral. 

outra confusão

Discriminação na contratação de trabalhadores. Esse foi o motivo da 
ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho na Paraíba contra 
a empresa Portal e Futura Administradora de Bens LTDA., que publicou na 
imprensa anúncio com o objetivo de recrutar interessados em trabalhar na 
construção do novo empreendimento da empresa, o Mangabeira Shopping. 
Na ação, o MPT pede a aplicação de multa de R$ 300 mil mais R$ 500 mil de 
indenização por dano moral coletivo.

É terminando uma confusão e começando outra. 

os novos inimigos

Não convidem para uma mesma mesa o superintendente da Emlur, 
Lucius Fabiani, e a ex Laura Farias. Os dois vêm se acusando mutuamente de 
superfaturamento na estatal. Laura e Lucius já foram aliados, mas hoje atuam 
em campos opostos. 

Onde isso vai parar? 

Situação feia 

É feia a situação no interior da Paraíba em função da estiagem que 
castiga a região. Não houve inverno este ano no Sertão, Cariri e Curimataú. 
Por conta disso, a seca de 2011 emendou com a seca de 2012 e quando duas 
secas se encontram, há um desequilíbrio da natureza e quem paga a conta são 
os viventes – gente e bichos. 

Mas há como conviver com a seca. 
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Aumento a ser pago até 
2015 atingiria 18 setores
do serviço público federal

Governo propõe reajuste de 15,8%
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Brasília – O Governo F 
ederal propôs ontem reajus-
te de 15,8%, a ser pago até 
2015, a 18 setores do serviço 
público federal, enquadra-
dos no Plano Geral de Cargos 
do Poder Executivo (PGPE) e 
nas carreiras da Previdência, 
Saúde e Trabalho (PST).

A informação é da Con-
federação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Federal 
(Condsef), que representou 
os servidores em reunião, 
ontem, com o secretário de 
Relações do Trabalho do Mi-
nistério do Planejamento, 
Sérgio Mendonça. A propos-
ta foi considerada insatisfa-
tória, mas os líderes sindicais 
aceitaram debater ajustes na 
oferta. Uma nova rodada de 
negociações foi agendada 
para hoje, às 14h.

A proposta feita à Cond-
sef é idêntica às já apresenta-
das aos técnicos administrati-
vos das universidades federais 
e aos peritos e delegados da 
Polícia Federal (PF). Segundo 
o secretário-geral da entidade, 
Josemilton Costa, a oferta não 
atende à pauta de reivindica-
ções dos 18 setores, que reú-
nem 500 mil trabalhadores do 
serviço público federal.

Os servidores pleitea-
vam equiparação com as car-
reiras contempladas pela Lei 
12.277 – que trata dos ren-
dimentos de engenheiros, 
arquitetos, economistas e 
geólogos dentro do funciona-
lismo. De acordo com Costa, 
a justificava do governo para 
não conceder a equalização 
são as restrições orçamen-
tárias no momento de crise 
econômica.

Costa diz que, apesar da 
insatisfação com o percentual, 
foi alcançado um consenso no 
sentido de incorporar o rea-
juste aos vencimentos básicos 
das carreiras, e não às gratifi-
cações. Os sindicalistas tam-
bém querem uma proposta 
que contemple separadamen-
te servidores de nível supe-
rior, técnicos administrativos 
e auxiliares – em lugar de um 
aumento linear, como foi pro-
posto. “Essa reunião pelo me-
nos apontou um caminho. A 
nossa área técnica vai se reu-
nir com os técnicos deles (do 
Ministério do Planejamento) 
para buscar uma proposta que 
fortaleça o vencimento básico. 
Vamos buscar o menos pior 
para os trabalhadores.”

As categorias represen-
tadas na reunião desta sexta-
-feira estão em greve desde 
o dia 18 de junho. Segundo 
Costa, elas detêm os salários 
mais baixos do funcionalis-
mo público. “Quando essa lei 
(12.277) aumentou os salá-
rios de engenheiros, arquite-
tos e geólogos de R$ 5,9 mil 
para R$ 10,2 mil criou um 
fosso de 78% com relação às 
demais carreiras. Estamos 
negociando a equiparação 
desde 2010”, informou.

O secretário de Relações 
do Trabalho, Sérgio Men-
donça, manteve reuniões 
com entidades e sindicatos 
que representam os servi-
dores públicos até a noite de 
ontem, além de encontros 
agendados para hoje.

Brasília – A Comissão de 
Memória e Verdade da Uni-
versidade de Brasília (UnB) 
vai investigar a suspeita que o 
ex-reitor da Universidade de 
Brasília (UnB), Anísio Teixei-
ra, foi assassinado em março 
de 1971, por agentes do Es-
tado, após ser sequestrado e 
levado para uma unidade da 
Aeronáutica, quando se diri-
gia à casa do filólogo Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira, 
no Flamengo, no Rio de Janei-
ro. Segundo a nova versão, 
Anísio sofreu tortura e foi 
encontrado com vários ossos 
quebrados e traumatismo na 
cabeça e no ombro, devido a 
pancadas com objeto de for-
ma cilíndrica, possivelmente 
feito de madeira.

Essa versão é admiti-
da pela família do ex-reitor 
e veio a público na semana 
passada em Brasília no mo-
mento de instalação da co-
missão. Durante a cerimônia, 

João Augusto de Lima Rocha, 
professor da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e 
biógrafo de Anísio Teixeira, 
anunciou que tinha o conhe-
cimento do assassinato con-
forme confidenciado a ele 
em relatos diferentes pelo 
ex-governador da Bahia Luís 
Viana Filho (1967-1971) e 
pelo professor e crítico lite-
rário Afrânio Coutinho.

“Essa suspeita perdura 
até hoje entre os familiares. 
Nunca se soube uma situação 
que objetivamente que ne-
gasse isso. Muito pelo contrá-
rio, ficaram sempre situações 
não esclarecidas. Então, não 
nos surpreendeu [a revelação 
do professor João Augusto] 
porque, vez por outra, já ti-
nham sido levantadas que se 
processaria alguma coisa no 
sentido de investigar isso”, 
confirmou à Agência Brasil, o 
médico psiquiatra Carlos An-
tônio Teixeira, terceiro filho 
de Anísio Teixeira.

Segundo a versão oficial, 
o ex-reitor morreu após cair 

acidentalmente no poço do 
elevador de serviço do prédio 
onde morava Aurélio Buar-
que. Conforme Carlos Antô-
nio, a família sempre descon-
fiou da versão, mas temia 
buscar investigação aprofun-
dada. 

A suspeita sobre as cir-
cunstâncias da morte de 
Anísio Teixeira será inves-
tigada pela Comissão de 
Memória e Verdade da UnB, 
que por coincidência tem o 
nome do ex-reitor, em uma 
homenagem a ele. A infor-
mação é do historiador da 
UnB José Otávio Nogueira 
Guimarães, coordenador de 
investigação da comissão. 
“Anísio Teixeira era alguém 
que incomodava. Ele foi cas-
sado [depois do golpe mili-
tar de 1964], mas não tinha 
posições de esquerda explí-
cita. Tinha, porém, projetos 
e uma forma de pensar que 
certamente não agradava o 
regime”, avalia o historiador.

Conforme o professor 
João Augusto, quem primeiro 

confidenciou a versão de as-
sassinato foi Luís Viana Filho, 
que à época (dezembro de 
1988) escrevia o livro Anísio 
Teixeira: a Polêmica da Edu-
cação (Editora Unesp). Via-
na, que apoiou o golpe e era 
próximo do marechal Castello 
Branco (primeiro presidente 
militar), “teve informação de 
que Anísio não tinha morrido, 
estava detido em instalações 
da Aeronáutica no Rio.”

O segundo depoimen-
to foi de Afrânio Coutinho 
(março de 1989) na casa e 
na presença de James Ama-
do (irmão de Jorge Amado) 
e da sua esposa Luiza Ramos 
(filha de Graciliano Ramos). 
“Ele me disse que presenciou 
a necrópsia de Anísio Teixei-
ra. Pelos ossos que estavam 
quebrados de Anísio, ele não 
admitia que tenha sido que-
da. Quase todos os ossos es-
tavam quebrados. A versão 
era de que ele foi sequestra-
do no caminho [à casa de Au-
rélio Buarque] e submetido à 
tortura”. 

Brasília - O presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Carlos Ayres Britto, 
confirmou ontem que o julga-
mento do mensalão ocorrerá 
de forma fatiada, conforme 
solicitou o relator do proces-
so, Joaquim Barbosa. “Vai ser 
fatiado, de acordo com a me-
todologia adotada pelo minis-
tro Joaquim Barbosa quando 
do recebimento da denúncia. 
Mesmo método, por capí-
tulos”, disse Britto, antes da 
cerimônia de posse de procu-
radores federais que vão inte-
grar o quadro da Advocacia-
-Geral da União.

A forma como o pro-
cesso será julgado foi moti-

vo de intensa polêmica na 
quinta-feira no Supremo, 
tanto em plenário como nos 
bastidores. O ministro Ricar-
do Lewandowski, revisor da 
ação, se opôs frontalmente 
ao método de votação que 
seria adotado por Barbosa.

Lewandowski soube da 
fórmula do revisor pouco an-
tes do início do julgamento 
e até ameaçou renunciar a 
função de revisor do proces-
so. Ele queria que Barbosa 
apresentasse todo seu voto 
em relação aos 37 réus para, 
em seguida, se manifestar da 
mesma forma. Foi preciso da 
interferência de Ayres Britto 
para serenar os ânimos do 
revisor.

Os debates, contudo, 
voltaram em plenário. Após 

intenso bate-boca dos minis-
tros, com ameaças de renún-
cia, dessa vez do relator, o co-
legiado decidiu que cada um 
votará como quiser. Ao final 
da sessão desta quinta, Bar-
bosa fez um novo apelo aos 
colegas para votar o proces-
so de forma fatiada. Somente 
após o julgamento, Lewando-
wski recuou e anunciou que 
votaria o processo de forma 
fatiada.

Questionado se a forma 
proposta por Barbosa pode-
ria impedir a participação 
do ministro Cezar Peluso, 
uma vez que ele se aposenta 
no dia 3 de setembro, Ayres 
Britto não quis responder de 
forma direta. “Não sei. Vai 
depender do andar da carru-
agem”, afirmou.

Nos bastidores, o presi-
dente do Supremo se mos-
trou inicialmente favorável 
ao método por meio do qual 
cada ministro daria sua sen-
tença sobre os 37 réus de 
uma vez só. Na avaliação 
dele, com essa fórmula, Pe-
luso poderia antecipar seu 
voto, caso fosse necessário. 
Dias antes do julgamento, 
Ayres Britto chegou até a pe-
dir a Barbosa que mudasse a 
forma do seu voto, mas não 
o convenceu. Desde então, 
assumiu uma postura de ár-
bitro e, a contragosto, passou 
a defender uma posição que 
fosse consensual. Ou seja, 
queria evitar mais discus-
sões em plenário, o que po-
deria inviabilizar o calendá-
rio de votação.

São Paulo - Dois réus 
acusados de sequestrar e 
matar o ex-prefeito de Santo 
André Celso Daniel (PT), em 
2002, tiveram destinos dife-
rentes no Fórum de Itapece-
rica da Serra, na Grande São 
Paulo. Elcyd Oliveira Brito 
foi condenado a 22 anos de 
prisão em regime fechado 
pelo juiz Antonio Augusto 
Galvão Hristov. Itamar Mes-
sias Silva dos Santos, por sua 
vez, teve o julgamento adia-
do pelo magistrado, a pedi-
do do advogado de defesa. 
Elcyd foi considerado culpa-
do por quatro dos sete jura-
dos. Um votou pela absolvi-
ção - o que fez os advogados 
recorrerem da decisão.

Ao fixar a pena, o juiz 
afirmou ter considerado a 
personalidade do acusado, 
que fugiu da cadeia quando 
cumpria pena por outro cri-
me, e seus antecedentes cri-
minais. Elcyd tem passagem 
por formação de quadrilha, 
porte de arma e roubo. “O 
crime causou um severo cla-
mor social. Isso tem que ser 
levado em conta na aplicação 
da pena”, disse Hristov.

Os jurados, quatro mu-
lheres e três homens, de-
cidiram que Elcyd teve en-
volvimento na morte do 
ex-prefeito de Santo André.

A acusação do promotor 
Marcio Augusto Friggi, do Mi-
nistério Público Estadual de 
São Paulo, é que Elcyd condu-
zia a Blazer usada pelos cri-
minosos que mataram Celso 
Daniel. Elcyd foi condenado 
por homicídio duplamente 
qualificado mas negou ontem 
ter participado do crime, con-
tradizendo depoimentos an-
teriores em juízo.

Marechal Deodoro (AL) 
- Integrantes do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Terra 
(MST), do Movimento Terra, 
Trabalho e Liberdade (MTL) e 
do Movimento de Libertação 
dos Sem-Terra (MLST) ataca-
ram ontem veículos de auto-
ridades alagoanas que se diri-
giam a uma nova unidade da 
fábrica da Braskem, onde have-
ria cerimônia com a presença 
da presidente Dilma Rousseff.

Os manifestantes obs-
truíram uma das principais 
rodovias de acesso à fábri-
ca, localizada no município 
de Marechal Deodoro, a 30 
quilômetros de Maceió. Com 
a intervenção do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), 
que atirou bombas de efeito 
moral, os sem-terra foram 
para cima dos veículos.

Réu do caso 
Celso Daniel 
é condenado 
a 22 anos

MST ataca 
veículos antes 
da chegada de 
Dilma em AL

Supremo julgará de forma fatiada
MENSALãO

Morte de ex-reitor será investigada
COMISSãO dA VERdAdE

Ayres Britto, presidente do STF, confirmou que o julgamento ocorrerá de acordo com a metodologia adotada por Joaquim Barbosa
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EUA têm queda surpreendente
na emissão de dióxido de carbono

 Washington (AFP) 
-As emissões americanas 
de dióxido de carbono 
caíram em 2011 e estão 
no primeiro trimestre de 
2012 em seus níveis mais 
baixos registrados em 20 
anos, em um momento 
em que os Estados Uni-
dos consomem mais gás 
natural e menos carvão, 
revelou ontem a Agência 
de Informação de Energia 
(EIA).

A queda 
surpreenden-
te do segundo 
maior emis-
sor de CO2 
ocorre apesar 
da falta de 
regulamen-
tações, visan-
do limitar o 
aquecimento 
global, mas 
não se sabe 
se esta queda 
é temporária 
ou se anuncia 
uma tendência mais signifi-
cativa.

Segundo dados ofi-
ciais divulgados pela EIA, 
as emissões de carbono 
ligadas ao consumo de 
energia caíram 2,4% en-
tre 2010 e 2011. Ao con-
trário da última queda, 
ocorrida durante uma 
retração da economia em 
2009, esta não é registra-
da exatamente como con-
sequência das flutuações 
econômicas.

No primeiro trimes-
tre de 2012, essas emis-
sões estavam em queda 
de quase 8% em relação 
ao mesmo período de 
2011, atingindo os mais 
baixos níveis desde 1992. 
A EIA relativiza esta di-
minuição, explicando que 
o inverno suave provocou 

a diminuição da demanda 
por aquecimento.

Se a EIA considera 
ser “difícil tirar conclu-
sões” de um ano para o 
outro, a utilização de gás 
natural em substituição 
ao carvão e o aumento da 
eficácia energética dos 
carros podem ter um im-
pacto em longo prazo.

Este trimestre regis-
trou os mais baixos ní-
veis de emissões de CO2 
ligadas ao carvão --a fon-
te de energia mais “suja”-
- desde 1983. “As instala-
ções têm utilizado mais 

gás natural, 
que é mais 
barato”, ex-
plica a EIA 
em um rela-
tório.

Emitin-
do menos 
CO2 do que 
o carvão, 
o gás na-
tural está 
em expan-
são, apesar 
da técnica 
controver-
sa utilizada 

em sua extração, devi-
do aos grandes riscos de 
contaminar os lençóis 
freáticos.

A agência considera 
que as emissões america-
nas em 2020 serão mais 
de 9% inferiores às regis-
tradas em 2005, mesmo 
que nenhuma outra regu-
lamentação seja adotada.

O presidente Obama 
chegou a prometer uma 
redução das emissões de 
CO2, mas não foi seguido 
pelo Congresso. Os repu-
blicanos consideram as 
medidas para atingir esta 
meta caras demais.

As negociações inter-
nacionais também estão 
em um impasse, e a Chi-
na, que é a maior emis-
sora, se recusa a assinar 
qualquer tratado.

O chefe do Hezbollah 
libanês, Hassan Nasra-
lá, advertiu ontem que 
o partido xiita armado 
transformará “em infer-
no as vida de milhares de 
israelenses” no caso de 
ataques por parte do Es-
tado de Israel.

“Há objetivos na Pa-
lestina ocupada (Israel) 
que podem ser atacados 
com um pequeno núme-
ro de mísseis. Possuímos 
esses mísseis (...) e não he-
sitaremos em utilizá-los 
para proteger nosso povo 
e nosso país. Isso transfor-
mará a vida de centenas 
de milhares de sionistas 
em um verdadeiro infer-

no”, afirmou Nasralá em 
uma cerimônia por oca-
sião do Dia de al-Qods 
(Jerusalém em árabe).

Advertiu que o Hez-
bollah sabe onde atacar 
e que esse ataque deixará 
“dezenas de milhares de 
mortos e não apenas 300 
ou 500 mortos”. O movi-
mento xiita armado é ini-
migo jurado de Israel.

O chefe do Hez-
bollah afirmou que, se 
o Irã, principal apoio do 
partido xiita, “for ataca-
do por Israel, a respos-
ta será enorme”. Estas 
declarações acontecem 
quando a imprensa is-
raelense mencionou nos 

últimos dias a iminência 
de um ataque israelen-
se contra as instalações 
nucleares iranianos.

O líder xiita garantiu 
que “uma guerra agora 
será muito mais custosa 
que a de julho de 2006”, 
em referência ao conflito 
entre Israel e Hezbollah 
em solo libanês, que ma-
tou cerca de 1.200 liba-
neses e 164 israelenses. 
“Em 2006, dois idiotas, 
Ehud Olmert (ex-primei-
ro-ministro) e Amir Pe-
retz (ex-ministro da Defe-
sa), cometeram um grave 
erro lançando sua guerra 
contra o Hezbollah. Hoje 
digo aos israelenses: vo-

cês têm dois idiotas no-
vamente, (Benjamin) Ne-
tanyahu e (Ehud) Barak, 
ameaçando atacar o Irã”, 
disse ele.

“A República Islâ-
mica espera há 32 anos 
passar para a ofensiva. 
Israel tem medo do Irã, 
já que o Estado islâmico é 
cada vez mais poderoso”, 
completou. Além disso, 
Nasrallah garantiu que 
não pedirá permissão a 
ninguém para defender 
seu país, respondendo de 
modo indireto aos que 
pedem o desarmamento 
do Hezbollah para que as 
armas estejam sob o con-
trole do Estado.

Hezbollah ameaça transformar a 
vida dos israelenses num inferno

RETALIAÇÃO

Multidão acompanha o pronunciamento do chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasralá, que advertiu o governdo de Israel

Foto: Divulgação

Nações Unidas - A Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) confirmou ontem, que 
o diplomata veterano argelino 
Lakhdar Brahimi substituirá o 
ex-secretário-geral Kofi Annan 
como mediador internacional 
para a Síria, enquanto o confli-
to se agrava como guerra civil. 

“O secretário-geral apre-
cia a disposição do sr. Brahi-
mi para levar seus talentos e 
experiência consideráveis a 
esta tarefa crucial para a qual 
ele precisará, e espera corre-
tamente, o apoio forte, claro 
e unificado da comunidade 
internacional, incluindo do 
Conselho de Segurança”, disse 
o porta-voz da ONU, Eduardo 
del Buey. 

Brahimi - que hesitou du-
rante dias antes de aceitar o 
trabalho que o enviado francês 
na ONU, Gerard Araud, chamou 
de “missão impossível” - terá 
um novo título, o de represen-

tante conjunto especial para a 
Síria. Diplomatas afirmaram 
que a mudança foi feita para 
distanciá-lo de Annan. 

O secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, e o chefe 
da Liga Árabe, Nabil Elaraby, 
apoiaram a indicação, afirmou 
Del Buey. Diplomatas disse-
ram que todos os membros 
do Conselho de Segurança 
apoiam Brahimi. “A diploma-
cia para promover uma re-
solução pacífica ao conflito 
na Síria continua sendo uma 
prioridade importante para as 
Nações Unidas”, afirmou Del 
Buey. 

“Mais confrontos e mili-
tarização apenas exacerbarão 
o sofrimento e tornarão mais 
difícil o caminho para uma re-
solução pacífica da crise que 
poderia levar a uma transi-
ção política de acordo com as 
aspirações legítimas do povo 
sírio”, afirmou ele. 

Johannesburgo - A chefe 
de polícia sul-africana Man-
gwashi Victoria Phiyega disse 
ontem que 34 mineiros foram 
mortos e outros 78 foram fe-
ridos quando a polícia abriu 
fogo na última quinta-feira. O 
ataque contra os trabalhado-
res em greve é um dos piores 
tiroteios envolvendo a polícia 
desde o fim do apartheid.

Phiyega afirmou que as 
forças de segurança agiram 
para se defender, quando ma-
nifestantes com “armas peri-
gosas” investiram contra elas. 
O presidente Jacob Zuma dei-
xou um encontro regional em 
Moçambique para voltar ao 
país e discutir a crise.

A polícia entrou em ação 
contra os trabalhadores que 
reuniram-se perto da mina 
Lonmin PLC na tarde de quin-
ta-feira (horário local). A em-

presa é a terceira maior pro-
dutora de platina do mundo. 

Os distúrbios na mina 
começaram em 10 de agosto, 
quando 3 mil mineiros para-
ram de trabalhar. No domingo, 
dois guardas foram mortos 
pela multidão, que colocou 
fogo em seu carro. Na segun-
da-feira, os manifestantes ma-
taram outros dois trabalhado-
res e dois policiais. Os oficiais 
retaliaram e mataram três 
grevistas. 

O setor minerador é alvo 
de críticas especialmente du-
ras por parte de facções do 
CNA que veem essa atividade 
como um bastião do “mono-
pólio do capital branco”. 

Manifestação
Os Estados Unidos ma-

nifestaram a sua tristeza pela 
morte de 34 mineiros em 

greve durante uma operação 
policial na África do Sul, e ex-
pressaram confiança na capa-
cidade do governo de investi-
gar o massacre. 

“Os americanos estão tris-
tes com essas mortes trágicas e 
expressam suas condolências 
às famílias daqueles que per-
deram seus entes queridos” 
neste drama, declarou o porta-
voz adjunto do presidente Ba-
rack Obama, Josh Earnest.

“Estamos cientes da ex-
pressão de choque e tristeza 
do presidente (da África do Sul, 
Jacob) Zuma, dos depoimentos 
de outros líderes sul-africanos 
sobre esses eventos, e de suas 
tentativas de encontrar uma 
solução para esta situação sem 
mais derramamento de san-
gue”, acrescentou Earnest na 
coletiva de imprensa diária da 
Casa Branca.

Argelino vai substituir 
Annan em missão à Síria

Polícia mata 34 grevistas  
e comove a África do Sul

MEDIADOR DA Onu DIsTúRbIOs Bolívia reforça 
controle militar 
na fronteira 
com o Brasil 

La Paz (EFE).- O governo 
da Bolívia informou ontem 
que reforçou a segurança no 
povoado de San Matías, fron-
teira com o Brasil, onde esta 
semana uma multidão lin-
chou até a morte dois brasi-
leiros acusados de assassinar 
três bolivianos.

O ministro da Defesa, 
Rubén Saavedra, informou 
que 27 militares foram envia-
dos ao povoado, ao mesmo 
tempo que a polícia anunciou 
a duplicação do número dos 
agentes, chegando a 20, para 
aumentar a segurança e co-
meçar as investigações sobre 
os cinco crimes.

Os militares patrulha-
rão a fronteira e seu número 
pode aumentar ainda mais, já 
que o governo boliviano está 
preocupado com a entrada 
de brasileiros com “antece-
dentes criminais” no país, 
afirmou Saavedra.

obama chegou 
a prometer 
uma redução 
das emissões 
de Co2, mas 
não foi seguido 
pelo Congresso 
americano.

As emissões caíram quando o 
país passou a consumir mais 
gás natural e menos carvão
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Treze faz o quinto 
jogo fora de casa pelo 
Brasileiro da Série C

THAFNNYS mYLKA

Uma sincronia 
bem paraibana

O início desta notável carreira se 
deu por uma recomendação médica, 
onde aos dois anos de idade a atleta 
sofria de problemas de saúde, então 
os médicos aconselharam a prática 
de algum esporte. Assim Thafnnys 
entrou na Natação no Sest Senat, em 
João Pessoa e depois começou seus 
treinos no Grêmio Cief da Vila Olím-
pica Ronaldo Marinho, situado no 
antigo Dede, no Bairro dos Estados, 
na Capital. 

Mas não foi só a Natação que 
encantou a jovem, logo um grande 
interesse surgiu pelo Nado Sincroni-
zado e ela começou a praticar o es-
porte no Pio X Marista sob o treina-
mento de Ana Maria Brito. 

Seguindo em uma carreira bri-
lhante a garota acumula vitórias e 
mais vitórias no Nado Sincronizado, 
dentre elas os principais títulos: Me-
dalha de Ouro no Brasileiro nos anos 
de 2008 e 2009, medalha de prata 
em 2010, em 2011 também prata na 

categoria solo e ouro em equipe. E 
não para por aí. No Campeonato Pa-
raibano Absoluto em 2011, Thafnnys 
ganhou oito medalhas de ouro em 
todas as categorias.

E na Natação (na qual ela domi-
na todas as modalidades) tem os tí-
tulos de Campeã Paraibana, Campeã 
Norte-Nordeste e Campeã Nordesti-
na e o troféu Kako Caminha, realiza-
do em Manaus- AM.

E foi o título de medalha de ouro 
no Brasileiro de Nado Sincronizado, 
realizado no Rio de Janeiro, que ren-
deu uma grande chance para sua 
carreira. Os juízes e organizadores 
da competição ficaram tão impres-
sionados e satisfeitos com o desem-
penho de Thafnnys Mylka que a con-
vidaram para treinar no Tijuca Tênis 
Clube, com o intuito de aumentar os 
seus desempenhos nas competições.

Categoria juvenil pela natação 
e infantil 1 pelo nado sincronizado, 
a atleta mostra força e desenvoltu-

ra e vem apresentando vitória para 
o Tijuca Tênis Clube, na atual tem-
porada. Recentemente, juntamen-
te com a equipe de nado sincroni-
zado do Estado do Rio de Janeiro, 
Thafnnys Mylka conquistou meda-
lha por equipe no Campeonato In-
terfederativo, foi campeã nos 50m 
livre de natação, e ganhou meda-
lhas de bronze nas provas de 200m 
livre e 100m borboleta.

O técnico de natação do Tijuca 
Tênis Clube, Fernando Arleo ficou 
impressionado com a sua estrutura. 
“É uma menina forte, fisicamente fa-
lando, bem desenvolvida. Precisa de 
uns acertos técnicos, mas será uma 
séria concorrente entre as atletas de 
sua geração”, observou o treinador.

Caçula de seis irmãos, a atleta é 
corinthiana e gosta muito de ler lite-
ratura infanto-juvenil. Tem o nada-
dor flamenguista César Cielo como o 
grande ídolo do esporte e seu maior 
inspirador.

Problema de saúde levou a praticar o esporte

A Paraíba está sediando 
desde a última quinta-feira, 
nas dependências do Parque 
Aquático da Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, antigo Dede, 
em João Pessoa, o Campeona-
to Brasileiro de Nado Sincro-
nizado das categorias Infantil, 
Juvenil e Sênior. Dezessete 
equipes de vários Estados do 
Brasil participam das dispu-
tas, no entanto, uma atleta 
chama a atenção do público 
presente: Thafnnys Mylka 
Souza da Silva, 13 anos, natu-
ral de João Pessoa e que esta-
rá representando o Estado do 
Rio de Janeiro.

Considerada uma das 
principais promessas para o 
futuro do desporto aquático 
brasileiro, Thafnnys Mylka foi 
descoberta para o nado sin-
cronizado quando tinha cinco 
anos de idade, por professores 
do Colégio Marista Pio X, de 
João Pessoa. Na Paraíba, ga-
nhou praticamente todas as 
competições que participou, 
se sagrando campeã esta-
dual diversas vezes, campeã  
nordestina representando a 
Seleção Paraibana e campeã 
brasileira. Esteve presente em 
mais de 300 vezes em pódios 
na Paraíba e em outras regiões 
do país. Sua coleção de meda-
lhas conquistadas pesa mais 
de 50 quilos, além de dezenas 
de troféus que a jovem revela-
ção guarda com muito carinho 
em sua residência, na Tijuca, 
no Rio de Janeiro.

Até o mês de fevereiro 
deste ano, a jovem revelação 
residia no conjunto Funcio-
nários II, em João Pessoa, trei-
nava diariamente no Parque 
Aquático do Colégio Marista 
Pio X e também na Vila Olím-
pica Ronaldo Marinho, antigo 
Dede, no entanto, a falta de 

patrocínio e incentivos finan-
ceiros de segmentos privados 
do Estado obrigaram a atleta e 
sua família procurarem novos 
horizontes no Rio de Janeiro.

 “Devido as participa-
ções dela em competições na-
cionais, os convites de transfe-
rência para treinar no Tijuca 
Tênis Clube já existiam. Não 
queríamos que ela deixasse 
de representar o nosso Estado 
nas competições de desportos 
aquáticos em âmbito nacional, 
mas, a situação nos abrigou”, 
disse a mãe da garota, Maria 
José Souza, que se tornou fun-
cionária do novo clube da pa-
raibana. 

“Uma mãe é capaz de 
fazer qualquer coisa pelo fu-
turo do seu filho. Como as 
Olimpíadas de 2016 serão no 
Rio de Janeiro, eu resolvi me 
transferir. Larguei tudo que 
eu tinha na Paraíba, casa, car-
ro, família, amigos. No Rio de 
Janeiro somos eu, minha filha 
e Deus”, disse Maria José. 

Thafnnys Mylka repre-
senta a seleção carioca de 
nado sincronizado e, em João 
Pessoa, durante o Campeona-
to Brasileiro, estará disputan-
do nas provas de solo e dueto. 
Ela é uma das sete atletas do 
Tijuca Tênis Clube que bus-
cam o título nacional e são 
treinadas pela professora Su-
zanne Bunn. “Estou confiante 
numa boa competição. Treina-
mos bastante e, no meu caso, 
quero fazer uma boa prova e 
um bom campeonato”, afir-
mou a atleta. 

Segundo Thafnnys, seu 
objetivo é uma convocação 
para os Jogos Olímpicos de 
2016, no Brasil. “Quero ser 
convocada para a Seleção 
Brasileira e participar das 
Olimpíadas do Rio e de outras 
posteriores. É o meu sonho 
e fui com a minha mãe para 
o Rio porque só aqui vou ter 
essas chances. É muito bom 
estar no Tijuca, todos me re-
ceberam com carinho e aten-
ção”, afirmou a atleta.

Preparada para 
as Olimpíadas 
de 2016, atleta 
já esteve no 
pódio em mais 
de 300 vezes 
na Paraíba e 
outras regiões

Natural da Capital, atleta 
integra a seleção carioca 
de nado sincronizado

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

FOTOS: Álbum de Família



Paraíba com 12 atletas no
Brasileiro Sub-20 de judô
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AMADOR

Competição acontece 
hoje no Tijuca Tênis 
Clube, no Rio de Janeiro

Rio Branco, a espera
de um milagre...

Prestes a completar três meses, o imbróglio que 
envolve o Treze, a CBF e o Rio Branco do Acre, vem 
ganhando novos capítulos, e a cada um deles, novos 
contornos. Diante do incômodo que paralisou por um 
mês o inicio da Série C, os clubes participantes da 
competição nacional parece já terem absolvido a pre-
sença do Treze entre os 20, e sem maiores delongas 
vão sequenciando os seus jogos com o pensamento 
tão somente nos pontos, fator necessário para a 
sobrevivência na competição.

Se até agora tudo caminha na mais tranqüilidade 
ordem, o processo que ainda permanece vivo vai dan-
do ao nosso Galo, a tranquilidade que o clube queria 
para continuar no firme propósito de provar que seu 
direito é bom, e que agiu certo ao procurar a Justiça 
Comum para poder participar da Série C. 

Na última quarta-feira, o Superior Tribunal Federal 
(STF) arquivou o processo em que a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) pedia a cassação da liminar 
que colocou o Treze no Campeonato Brasileiro da 
Série C, e entre as justificativas do ministro Luiz Fux, 
relator do processo, está declarado à falta de com-
promisso da CBF com a competição.

Com isso, a entidade maior vai a cada capitulo 
da novela perdendo forças, e juntamente com o Rio 
Branco vão começando a acreditar que toda a barbá-
rie em relação ao caso, foi criada por eles próprios, e 
que a Justiça Comum não está nem um pouco preo-
cupada com os prejuízos que o Dr. José Maria Marin, 
presidente da CBF, insiste em afirmar que foram 
causados pelo Treze com a paralisação do início do 
campeonato.

Ora, se o presidente da CBF, foi incapaz de 
admitir a besteira que a entidade fez ao acordar de 
forma esdrúxula com o Rio Branco a sua volta ao 
campeonato depois dele ser eliminado, de que mais 
será capaz.

Com as coisas clareando e a Justiça passo a 
passo reconhecendo o direito do Treze (foto), toda 
e qualquer manifestação do incapacitado presidente 
contra a presença do time paraibano, não tem ne-
nhum sentido e todas as vezes que fala do assunto, 
se passa ao ridículo. 

Com o arquivamento do processo, cabe agora tão 
somente esperar o julgamento “do mérito” para saber 
de quem é a competência do caso, que está para 
acontecer no Superior Tribunal de Justiça (STJ) na 
próxima semana, e como a Justiça da Paraíba deverá 
ser escolhida, acredito que a presença do Galo está 
definitivamente assegurada na Série C.

Enquanto espera a decisão, o Treze segue trei-
nando forte a espera das próximas partidas. O time 
joga hoje fora de casa, diante do Águia, em Marabá no 
Pará. Enquanto que o Rio Branco, espera sentado ao 
lado de Marim, por um possível milagre.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo
BelarminoComeça hoje no ginásio 

do Tijuca Tênis Clube, no Rio 
de Janeiro, o Campeonato 
Brasileiro de Judô, categoria 
Sub-20. A competição vai 
reunir cerca de 300 atletas 
de 26 estados do país. A Pa-
raíba vai marcar presença 
com uma delegação de 12 
atletas, sendo oito garotas e 
quatro rapazes.

Segundo o técnico da 
equipe paraibana, João Neto, 
os atletas do Estado estão 
treinando para esta competi-
ção desde o início de janeiro 
e alguns deles têm condições 
de ganhar o título brasileiro. 
“Nós temos grandes chances 
no feminino com duas garo-
tas campeãs pan-americanas: 
Luma Pinheiro, de apenas 17 
anos, na categoria leve (até 
57kg), e Isabele Caroline, de 18 
anos, na categoria meio-médio 
(até 63kg). Luma Pinheiro in-
clusive esteve participando 
de um campeonato aberto 

(sem limites de idade), re-
centemente em São Paulo,  e 
se saiu bem. Ela foi medalha 
de bronze no evento”, disse o 
técnico.

No masculino, a grande 
esperança da Paraíba é o ju-
doca Delan Monte, na cate-
goria meio-pesado (até 100 
kg). Ele é atleta da Seleção 
Brasileira, esteve no Pan e é 

uma promessa do judô para 
as Olimpíadas de 2016 no 
Rio de Janeiro. “Delan é um 
atleta de ponta hoje do judô 
nacional e vai para disputar a 
medalha de ouro neste Brasi-
leiro do Rio de Janeiro”.

Recentemente, a Paraíba 
participou dos campeonatos 
brasileiros Sub-13, dispu-
tado em Manaus, e o Sub-

15, que foi realizado no Rio 
Grande do Sul. Em ambas, o 
Estado conseguiu boas co-
locações. “O judô paraibano 
hoje vive um grande momen-
to e eu arrisco dizer que te-
mos grandes chances de ver 
nossos atletas defendendo 
o Brasil nas Olimpíadas de 
2016, no Rio de Janeiro, con-
cluiu o técnico João Neto”.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Pedro Alves
Especial para A União

A Federação Paraibana de 
Judô (Fepaju) realiza hoje a par-
tir das 9h mais um evento do 
calendário da modalidade no 
Estado. Trata-se da Copa Apcef 
de Judô, que vai acontecer na 
sede social da Caixa Econômica, 
no bairro do Altiplano. A expec-
tativa é que mais de 150 atletas 
de quatro a 14 anos estejam na 
disputa do torneio. O evento vai 
contar com judocas da Capital, 
de Campina Grande e até de ou-
tros Estados, como Pernambuco.

As pesagens e as inscrições 
já foram feitas e hoje o dia será 
apenas de muita luta e compe-
tições pelos primeiros lugares. 
Várias escolas da Capital, assim 
como clubes vão ter atletas no 
torneio. Os professores Murilo 
Marques e Celso Augusto repre-
sentam a Fepaju na organização 
do campeonato. 

Segundo Murilo, a intenção 
da entidade é fazer com que 
esses jovens iniciem no esporte 
desde cedo, se afastando assim 

do mundo das drogas. O objetivo 
do campeonato é fazer com que 
essas crianças se movimentem e 
se vejam dentro do esporte.

“Nós vamos movimentar 
essas categorias de base do 
judô, porque é importante in-
centivar esses meninos para se 
empolgarem com o esporte e se 
afastarem das drogas. A expec-
tativa é de uma grande compe-
tição com vários jovens”, frisou 
Murilo, que também é dirigen-
te da Fepaju. (PA)

Federação Paraibana promove hoje a Copa Apcef

Botafogo Espectros fará novo jogo
contra o Recife Pirates em Ipojuca

Após dois massacres 
jogando em João Pessoa em 
cima dos seus adversários, 
o Botafogo Espectros pela 
primeira vez vai viajar para 
disputar uma partida do 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano. 

O Belo vai até a cidade 
de Ipojuca, que fica a 43km 
de Recife, encarar o Recife 
Pirates pelo primeiro jogo 
das partidas de volta da 
primeira fase.

O time paraibano compõe 
a Divisão Centro da Conferên-
cia Nordeste ao lado do Recife 
Pirates e do Recife Mariners. 
Desses três times, apenas o 
primeiro colocado se classi-
fica para a próxima fase de 
maneira imediata. Nas duas 
primeiras rodadas, a equipe 
de João Pessoa jogou em casa 
e venceu com tranquilidade 
os rivais pernambucanos.

Na estreia da competição, 
contra o Mariners, no Estádio 
da Graça, o Botafogo Espctros 
venceu por 43 a 6. Já na se-
gunda partida a margem de 
gols foi ainda mais impres-

Delan Monte é a grande esperança de medalha da Paraíba no Campeonato Brasileiro Sub-20

sionantes. No Mangabeirão, 
contra o Pirates, adversário de 
logo mais, o time comandado 
por Brian Guzman ganhou a 
partida por 56 a 2. 

Hoje, o time entra em 
campo para praticamente 
garantir a classificação para a 
fase seguinte. Se vencer o time 
pernambucano nessa tarde, o 
Belo encaminha muito bem a 
vaga já que teria que perder na 
última rodada por um placar 
muito elástico. Para a partida, 
Brian terá alguns desfalques. 

O Quarter Back (passa-
dor) titular, Rinaldo Mitref, 
lesionado, não joga. Rinaldo 
vai ajudar do banco de reser-
vas, assumindo a função de 
assistente ofensivo. O Guard 
Diego Nascimento e o Wilde 
Receiver Diego Nascimento, 
jogadores da linha de ataque 
também não estarão à dis-
posição. Fernando Freire e Vic-
tor Augusto vão substituí-los 
respectivamente.

“Finalizamos os últimos 
detalhes por jogo com a nos-

sa típica reunião pré-jogo 
justamente pra isso. 

O time está confiante, 
tivemos um bom tempo de 
preparação, principalmente 
para entrosar as novas peças 
do ataque. Com Dantas as-
sumindo no lugar de Ri-
naldo tivemos que adaptar 
um pouco, mas o time se 
ajustou bem. O objetivo é 
ficarmos invictos para ter-
mos o mando de campo na 
próxima fase”, analisou Brian 
Guzman.

Brian Guzman, treinador do Botafogo, está confiante em mais uma vitória, agora fora de casa

FOTO: Hiran BarbosaDivulgação
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Galo faz quinto jogo fora de casa
contra o águia

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Alvinegro busca a 
primeira vitória longe
de sua grande torcida

O Treze tem hoje um 
jogo importante e decisivo 
para que o time paraibano 
possa se manter fora da zona 
de rebaixamento da Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
O Galo enfrenta às 16 horas, 
no Estádio Zinho de Oliveira, 
em Marabá-PA, o Águia.  Este 
será o quinto jogo fora de 
seus domínios

O jogo está sendo consi-
derado como de seis pontos, já 
que o Águia tem nove pontos e 
ocupa a sétima posição na ta-
bela e o Treze vem logo atrás 
na oitava colocação, com sete 
pontos. Caso o Galo vença, a 
situação na tabela se inverterá.

Ontem, a equipe do 
Treze fez apenas um trei-
no recreativo no campo 
do Sesc/Marabá. O técni-
co Marcelo Vilar não con-
firmou o time titular para 
enfrentar o Águia, mas ele 
terá desfalques importan-
tes para esta partida. O 
lateral direito Válber e os 
atacantes Brasão e Rodri-
go Pardal estão entregues 
ao Departamento Médico. 

A situação mais grave é de 
Brasão, que fraturou uma 
costela e deverá ficar um 
mês longe dos gramados.

Além dos contundidos, o 
treinador do Galo também não 
poderá contar nesta partida 
com o volante Everton César, 
que terá de cumprir suspensão 
automática. Ele deverá promo-
ver mudanças principalmente 
no ataque, com a entrada de 
Vavá e Manú.

Águia 
Depois da derrota para a 

Luverdense por 5 a 1, o técnico 
João Galvão deverá promover 
algumas alterações na equipe 
para este jogo de hoje contra 
o Treze. Uma delas deve ser a 
saída de Thiago Pereira para 
o retorno do atacante Branco. 
Onde também poderá haver 
mudança é no meio campo. 
Isso porque João Galvão quer 
promover a estreia do volante 
Daniel, contratado na semana 
passada pelo Águia, e a volta 
do meia Juliano.

O técnico ainda não dis-
se quem deve sair do time, 
mas a opção mais provável 
é o zagueiro Bernardo e Ma-
rabá respectivamente. Com 
isso, o time sairia do esque-
ma 3-5-2 para o tradicional 
4-4-2, com Carlão e Roberto 
fazendo a dupla de zaga.

Classificação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Fora das atividades pro-
fissionais o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) foca as aten-
ções para a Copa Carpina de 
Futebol Sub-16, que aconte-
cerá no período de 23 a 29 
de setembro, em Carpina, in-
terior de Pernambuco. 

Além do vice-campeão 
estadual de 2011 a disputa 
contará ainda com Grêmio-RS, 
Internacional-RS, Botafogo-RJ, 
Vitória-BA, Bahia e Associação 
Atlética São Francisco-BA, For-
taleza-CE, Ceará-CE, ABC-RN 
e América-RN, CRB-AL, Sport 
Clube Recife-PE, Santa 
Cruz-PE, Náutico-PE, Por-
to de Caruaru-PE, Ypiran-
ga-PE, Serra Talhada-PE e 
Expressinho de Carpina-PE. 

   Os jogos ocorrerão em 
quatro sedes, nos municípios 
de Carpina (sede da disputa), 
Lagoa do Carro, Limoeiro e Ca-

ruaru. Atualmente o represen-
tante da Paraíba conta com 30 
atletas que estão treinando no 
campo do Santos, no Geisel. O 
treinador Ramiro Sousa deve 
formar um grupo com aproxi-
madamente 21 jogadores para 
o desafio em solo pernambu-
cano. 

Entre os destaques que 
podem vestir a camisa do 
Tigre, estão Diego (goleiro), 
Evandro José e Válber Santa-
na (zagueiros), Leonardo Luiz 
(volante), Ranieri Norman-
do e Herbert Caique (meias), 
Eduardo Bruno e Arilson Ala-
goinha (atacantes). 

A pretensão de Ramiro é 
fazer vários amistosos em João 
Pessoa e fora da Paraíba, na 
busca de definir o grupo que 
vai para a Copa. “Estamos ava-
liando para formar um elenco 
forte e fazer uma boa campa-
nha na disputa pernambucana. 
Queremos realizar vários jogos 
para entrosar o time!”, frisou. 

CSP intensifica treinos
para torneio em Carpina

COPA SUB-16

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Amanhã será disputada a se-
gunda rodada do quadrangular 
final do Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão e já tem clu-
be ameaçando deixar a competi-
ção por falta de recursos. Este é o 
caso da Desportiva, que depois de 
fazer a melhor campanha da pri-
meira fase, se ver mergulhado em 
dívidas e com dificuldades para 
pagar os salários dos jogadores.

Depois da derrota para o 
Atlético em Cajazeiras, o repre-
sentante do Brejo tenta a recupe-
ração contra o Miramar, equipe 
que também perdeu na estreia do 
quadrangular. 

Para o presidente do clube, 
Domingos Sávio, a equipe teve 
problemas na viagem para o Ser-
tão com o ônibus e chegou lá bas-
tante desgastada para enfrentar 
o Trovão Azul. “mesmo assim, 
perdemos com dois gols de falha 
porque não fomos sufocados em 

nenhum momento do jogo”, com-
pletou. Para esta partida contra o 
Miramar, o técnico Geraldo Cirino 
não vai poder contar ainda com o 
atacante Claudinho, um dos arti-
lheiros do time, Carioca e o meia 
Formiga. Todos estão entregues 
ao Departamento Médico. Nas 
duas partidas

O último adversário da Des-
portiva está vivendo outra situa-
ção. Depois de vencer o time do 
Brejo, o Atlético vai amanhã a Ita-
baiana enfrentar o Cruzeiro. Nas 
duas vezes em que a duas equipes 
se encontraram, o Cruzeiro ven-
ceu em casa por 3 a 0 e depois o 
Atlético deu o troco em Cajazei-
ras, vencendo por 2 a 1. Para este 
jogo em Itaporanga, o Trovão 
Azul só terá um desfalque, o late-
ral direito  Cláudio, que está com 
um problema no joelho. 

No Cruzeiro, o time deverá ser 
o mesmo que surpreendeu o Mi-

Desportiva tem dificuldades
para se manter na disputa

SEGUNDA DIVISÃO

ramar em João Pessoa, vencendo 
por 4 a 2. A única dúvida do téc-
nico Aldo França para esta par-
tida é o zagueiro Mercinho que 
está com um problema na coxa 
esquerda. (IM)

Oonngognogngongognognogng

Aldo  França  é  quem comanda o  Cruzeiro

Campinense libera jogadores e fica 
na torcida pelo Baraúnas amanhã

Após o  treinamen-
to de hoje no Renatão, os 
jogadores do Campinense 
serão liberados e se reapre-
sentarão na segunda-feira 
á tarde. O clube vai aprove-
itar a folga na tabela para 
ficar na torcida pela vitória 
do Baraúnas-RN, contra o 
Horizonte-CE, jogo marcado 
para amanhã, às 17h, no Es-
tádio Nogueirão, no interior 
potiguar, pela penúltima ro-
dada do grupo A3 da Série D 
do Brasileiro. 

Com 11 pontos ganhos, 
contra nove do Horizonte-CE, 
que está na terceira colocação 
– o líder é o Baraúnas-RN, 
com 14 – a Raposa espera 
que o time cearense não some 
pontos. Caso o Horizonte-CE 
não vença o rubro-negro pre-
cisa apenas ganhar do Petro-
lina-PE, no próximo dia 26, no 
Estádio Paulo de Sousa Coelho, 

no interior pernambucano, 
para garantir a vaga na  outra 
fase da Série D.

Sousa 
Pelo lado do Sousa a 

situação é mais tranqüila, 
já que se ganhar do Itabaia-
na-CE, amanhã, às 16h, no 
Estádio Presidente Médici, na 
Capital sergipana, conseguirá 
antecipadamente a vaga para 
a próxima etapa da Série D.  

O Dinossauro tem 11 pon-
tos ganhos, contra sete do 
Feirense-BA, terceiro colocado 
e último compromisso do Di-
nossauro, no próximo dia 26, 
às 16h,  na fase classificatória.  
O CSA é o líder isolado do 
grupo, com 17 pontos. A pre-
tensão é trazer a vaga e cum-
prir apenas a tabela contra os 
baianos, no encerramento da 
fase inicial. Um empate é outro 
resultado satisfatório. (WS)

No domingo passado, o Treze conseguiu uma importante vitória e saiu da zona do rebaixamento. Hoje pode avançar bem mais na tabela

O técnico Freitas Nascimento comanda mais um treino hoje
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Série C
Times PG J V E D GP GC SG
10 Luverdense-MT  15  7  5  0  2  14  10  4  
20 Fortaleza-CE  14  7  4  2  1  7  4  3  
30 Salgueiro-PE  11  7  3  2  2  15  11  4  
40 Paysandu-PA  11  7  3  2  2  9  7  2  
50 Icasa-CE  10  7  3  1  3  8  9  -1  
60 Santa Cruz-PE  10  7  2  4  1  12  9  3  
70 Águia-PA  9  7  2  3  2  8  11  -3  
80 Treze-PB  7  7  2  1  4  6  10  -4  
90 Guarany-CE  4  7  1  1  5  6  10  -4  
100 Cuiabá-MT  4  7  0  4  3  2  6  -4 
Próximos jogos 
Hoje  
16h Águia  x Treze - Marabá-PA
  Guarany-CE  x Cuiabá-MT
 Águia-PA  x  Treze-PB
Amanhã
16h  Luverdense-MT  x  Santa Cruz-PE
 Icasa-CE  x  Fortaleza-CE
 Salgueiro-PE  x Paysandu-PA
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Tricolor busca a reabilitação
SÃO PAULO X PONTE PRETA

Jogo: Treze  x Botafogo
Taça Paraíba Sub-19

Domingo (19/8) às 16 horas
Estádio Amigão 

Jogo: Águia de Marabá x  Treze(PB) 
Série C do Brasileiro

Sábado (18/8) às 16 horas
Local: Estádio Zinho de Oliveira

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Classificação

Na busca de apagar 
o que aconteceu na últi-
ma quarta-feira em Recife 
quando o time perdeu para 
o Náutico por 3 a 0 abusan-
do dos erros, o São Paulo 
quer uma reabilitação hoje. 
O Tricolor recebe a Ponte 
Preta às 21h no Morumbi, 
na perspectiva de voltar 
a vencer e de preferência 
apresentando um bom fu-
tebol.

Se o time e a torcida 
querem isso, ninguém mais 
que o técnico Ney Franco 
torce por essa recupera-
ção. Em 10 jogos, quatro 
vitórias, um empate e cinco 
derrotas. 

Essa é a campanha de 
Ney no comando do São 
Paulo. A situação da equi-
pe na tabela de classifica-
ção do Campeonato Bra-
sileiro está cada vez mais 
complicada com essa irre-
gularidade.

Mesmo assim, o treina-
dor não desanima. Ciente 
das dificuldades que está 
encontrando para montar 
o time, Ney Franco aposta 
que, a partir do jogo logo 
mais, a equipe iniciará uma 
reação na temporada. Prin-

cipalmente porque ganhará 
reforços importantes. 

 O treinador deverá 
ganhar o retorno de Lucas, 
com quem ainda não traba-
lhou em seu novo clube. O 
meia-atacante, que foi ne-
gociado com o PSG-FRA por 
R$ 108 milhões, disputou 
as Olimpíadas de Londres 
pela Seleção Brasileira e, na 
última quarta-feira, entrou 
no segundo tempo do amis-
toso contra a Suécia.

Além do meio-cam-
pista, Luís Fabiano, que 
sofreu um estiramento na 
coxa esquerda no jogo de 
ida, disputado em Salvador 
no último dia 2, pode ficar 
à disposição, assim como o 
também atacante Osvaldo, 
que sofreu uma lesão na 
coxa direita na derrota para 
o Vasco, no dia 18 de julho.

Pelo lado da Macaca, o 
técnico Gilson Kleina terá 
um desfalque e uma vol-
ta. Suspenso, o meia Caio é 
desfalque certo para o due-
lo dessa noite.  Mas a au-
sência de Caio será suprida 
pelo retorno de Rildo, livre 
de suspensão. A tendência 
é que Gilson Kleina opte 
pela entrada do atacante no 
lugar do camisa 8, já que a 
formação com dois meias, 
Caio e Marcinho, não vin-
gou ante o Bahia.
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Atlético-PR joga
contra Criciúma 
e a novidade é o 
meia Zezinho

A décima oitava rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B tem seu prossegui-
mento hoje com mais cinco 
partidas. Um dos confrontos 
mais esperados é o duelo en-
tre Atlético-PR e o líder do 
campeonato, o Criciúma. A 
partida acontece às 16h20 no 
Durival de Britto.

No furacão, o meia Zezi-
nho, recuperado de lesão na 
coxa e fora do time há mais 
de dois meses, voltou a trei-
nar com bola e está à dis-
posição do técnico Ricardo 
Drubscky para o jogo de logo 
mais. O jogador de 21 anos 
não atua desde a vitória por 
3 a 0 sobre o Grêmio Barueri, 
no dia 10 de junho, pela quar-
ta rodada da competição. 

O lateral esquerdo He-
racles e os volantes Deivid e 
João Paulo, desfalques na vi-
tória por 1 a 0 sobre o ASA, 
na noite de terça-feira, pelo 
terceiro cartão amarelo, fi-
cam à disposição do coman-
dante rubro-negro.

Por outro lado, cinco se-
guem no Departamento Mé-
dico: o zagueiro Bruno Costa, 
o lateral esquerdo Wellin-
gton Saci, o volante Renan 
Foguinho, o meia Harrison e 
o atacante Bruno Furlan. O 
atacante Ricardinho amplia a 
lista de desfalques. Ele cum-
pre suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo e não encara 
o Tigre.

O time catarinense que 
vem de uma vitória épica na 
última rodada contra o Amé-
rica-RN por 4 a 3. Um dos 
protagonistas da virada foi o 
atacante Gilmar. Pela partici-
pação fundamental e os dois 
gols na virada do Tigre sobre 
o América-RN, Gilmar será o 
titular.

Com o empate diante do 
Cruzeiro em um jogo cheio 
de reclamações dos dois la-
dos contra a arbitragem, o 
Fluminense se manteve na vi-
ce-liderança do Campeonato 
Brasileiro e com a mesma dis-
tância para o Atlético-MG que 
também empatou na última 
rodada. Querendo encostar no 
Galo, o Tricolor  recebe o Sport 
em Volta Redonda, no Raulino 
de Oliveira, às 18h30.

Para a partida de logo 
mais, o técnico Abel Braga terá 
um grande desfalque. Artilhei-
ro da Série A e principal es-
taque do time, Fred está sus-
penso e vai ter que participar 
da partida como torcedor, fora 
das quatro linhas. Quem segue 
fora é o meia Deco que ainda 
está entregue ao Departamen-
to Médico. Outro que não vai 

Fluminense enfrenta o Sport
hoje no Raulino de Oliveira

Os jogadores treinaram com muita disposição com o objetivo de conquistar uma vitória e se aproximar do G4 hoje contra a Ponte Preta

ficar à disposição logo mais é 
o volante Edinho, que também 
levou o terceiro amarelo.

No Sport a novidade fica 
por conta do lateral direito, Ci-
cinho. O atleta vai ser relacio-
nado para o jogo contra o Flu já 

que o técnico interino do Sport, 
Gustavo Bueno, foi obrigado a 
convocar o atleta porque Moa-
cir, titular absoluto da posição, 
recebeu o terceiro cartão ama-
relo no duelo contra o Botafo-
go, na última rodada.

O zagueiro Gum (C) é um dos destaques da equipe do Tricolor

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Atlético-MG  39  16  12  3  1  28  9  19  

20 Fluminense-RJ  36  17  10  6  1  28  10  18  

30  Vasco-RJ  35  17  10  5  2  24  14  10  

40 Grêmio-RS  31  17  10  1  6  24  16  8  

50 Internacional-RS  30  17  8  6  3  21  13  8  

60 Botafogo-RJ  27  17  8  3  6  28  21  7  

70 Cruzeiro-MG  27  17  8  3  6  22  21  1  

80 São Paulo-SP  25  17  8  1  8  24  23  1  

90 Corinthians-SP  24  17  6  6  5  17  15  2  

100 Flamengo-RJ  22  16  6  4  6  20  22  -2  

110 Portuguesa-SP  21  17  5  6  6  15  18  -3  

120 Náutico-PE  20  17  6  2  9  23  29  -6  

130 Ponte Preta-SP  20  17  5  5  7  19  22  -3  

140 Santos-SP  20  17  4  8  5  18  20  -2  

150 Palmeiras-SP  16  17  4  4  9  16  19  -3  

160 Coritiba-PR  16  17  4  4  9  26  34  -8  

170 Bahia-BA  16  17  3  7  7  14  22  -8  

180 Sport-PE  14  17  3  5  9  13  25  -12  

190 Atlético-GO  12  17  2  6  9  17  31  -14  

200 Figueirense-SC  11  17  2  5  10  15  28  - 1 3   
  

Jogos de hoje pelas Séries A, B, C e D

Série A
 18h30  Fluminense  x  Sport  

  Náutico  x  Bahia

 21h  São Paulo  x  Ponte Preta

Série B 
 16h20  Atlético-PR   x  Criciúma  

  Goiás  x  São Caetano

  ABC  x  Boa Esporte  

  Bragantino  x  Ceará

 21h ASA x  Paraná

Série C 
 16h  Águia-PA x  Treze

     Brasiliense x  Caxias

     Macaé  x  Vila Nova

     D. de Caxias  x  Santo André

 16h30 Guarany-CE x Cuiabá-MT

 

Série D 
 19h  Mogi Mirim  x Marília

Time de Ney Franco quer 
apagar hoje a goleada 
sofrida para o Náutico



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

Responsavel.: ADRINA PERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 016003244-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             45,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042141
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 488560454-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            633,50
Cedente.....: NEXUS LOGISTICA E TRANSP LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041895
Responsavel.: CATARINA MARIA FARIAS FRANCO 
KOENER
CPF/CNPJ....: 001511215/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO 
LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041746
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,82
Cedente.....: DIMEX - DISTRIBUICAO IMPORT EXPORT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041954
Responsavel.: CBM-CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,00
Cedente.....: JOAQUIM GARCIA ALVES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041978
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.050,00
Cedente.....: J. CARLOS MOVEIS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042015
Responsavel.: CBM - CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042087
Responsavel.: CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010814003/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.546,63
Cedente.....: OLIVO S/A PRODUTOS ELETRICOS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042409
Responsavel.: CONFORTO COM VAREG DECOLC 
E ACESS L
CPF/CNPJ....: 008665012/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            806,40
Cedente.....: ORTOLAR INDUSTRIA E COMERCIO 
DE COL
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042202
Responsavel.: CONSTRUCOES FL LTDA
CPF/CNPJ....: 003383745/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             95,00
Cedente.....: LEONARDO MEIRA MARINHO
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041653
Responsavel.: CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA
CPF/CNPJ....: 001945326/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            761,84
Cedente.....: GERDAU ACOS LONGOS SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042837
Responsavel.: CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA
CPF/CNPJ....: 001945326/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            965,05
Cedente.....: GERDAU ACOS LONGOS SA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042842
Responsavel.: DIEGO ILAN MENESES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 036940774-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             52,70
Cedente.....: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041590
Responsavel.: DISKLUZ ENG. E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.056,25
Cedente.....: MOGI TRAFO INDUSTRIA E COMER-
CIO DE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041801
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ....: 006004638/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Cedente.....: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041469
Responsavel.: DODOLAR COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 014394957/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: A UNIAO SUPERINT DE IMPRENSA 
EDITOR
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042042
Responsavel.: ELENA KOVALENKO
CPF/CNPJ....: 747422131-49
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          5.419,97
Cedente.....: GBM ENGENHARIA LTDA
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2012 - 041903
Responsavel.: EMERSON ALAN DE LIMA CARVALHO
CPF/CNPJ....: 015838794-55
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$         53.984,85
Cedente.....: MILTON SOARES ADVOGADOS
Apresentante: MILTON SOARES ADVOGADOS
Protocolo...: 2012 - 041357
Responsavel.: EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E 
SERVICOS
CPF/CNPJ....: 009502686/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,96
Cedente.....: RPA LOCACAO DE ANDAIMES E 
FORMAS LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041716
Responsavel.: ESDRO ARRUDA WANDERLEY
CPF/CNPJ....: 181602634-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,31
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 040495
Responsavel.: EULAJOSE LORDAO ROCHA
CPF/CNPJ....: 007761080/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Cedente.....: ARAUJO & PAIVA COMERCIO E DISTRIBUI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042955
Responsavel.: FABIO BARBOSA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 073712864-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.035,20
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042014
Responsavel.: FRANCISCA MOREIRA ESTRELA
CPF/CNPJ....: 131634344-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: JAMANTA-COMERCIO DE PECAS 
PARA VEIC
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041966
Responsavel.: FRANCO FIASCHI
CPF/CNPJ....: 747422051-20
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          8.884,96
Cedente.....: GBM ENGENHARIA LTDA
Apresentante: GBM ENGENHARIA LTDA
Protocolo...: 2012 - 041906

Responsavel.: GIUVALDO GOMES DOS SANTOS 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 007889054/0001-07
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$          1.651,86
Cedente.....: SV COMERCIO DE MATERIAL ELE-
TRICO LT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042117
Responsavel.: HAILTON BARBOSA DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 035633084-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Cedente.....: MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042919
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042324
Responsavel.: ILANA BARREIRO DE FIGUEIREDO 
FEITOS
CPF/CNPJ....: 059833504-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            427,20
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041407
Responsavel.: ISAAC ROBERTO DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 204293124-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041998
Responsavel.: JOELINTON M. ARAUJO
CPF/CNPJ....: 023844665-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.291,46
Cedente.....: ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042234
Responsavel.: JUTAY MENEZES GOMES
CPF/CNPJ....: 514094965-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.759,45
Cedente.....: POSTO ALTERNATIVA DE COMBUS-
TIVEL E
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042754
Responsavel.: LIMPE TUDO COM DE MAT DE LIMP
CPF/CNPJ....: 013892068/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            765,16
Cedente.....: DEO SYSTEM DO BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042271
Responsavel.: LUCIANO DE CARVALHO RAMOS
CPF/CNPJ....: 015483389/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            649,50
Cedente.....: MONTANA IND COM DE CHAPEUS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042993
Responsavel.: MARIA LINDOMAR MARTINS DE ARAU
CPF/CNPJ....: 014940653/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,70
Cedente.....: MARTINATO MAQUINAS P LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041460
Responsavel.: MARIA LUIZA AMORIM BRAZ
CPF/CNPJ....: 094890534-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            394,00
Cedente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO AEROVILLE
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042049
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            402,68
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042333
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ....: 012110729/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            183,57
Cedente.....: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042334
Responsavel.: ORLANDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 288469074-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041958
Responsavel.: PATRICIA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 053481784-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Cedente.....: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041089
Responsavel.: PAULO RAIMUNDO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 151145384-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Cedente.....: RICCI COMERCIO B LTDA EPP
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042809
Responsavel.: QUALITECH COMERCIO E SERVI-
COS DE IN
CPF/CNPJ....: 002674088/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.421,43
Cedente.....: AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COMPUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041808
Responsavel.: ROCIANNA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 010316563/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         13.251,62
Cedente.....: BANCO RURAL SA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043012
Responsavel.: ROSILDA GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 691845694-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            612,30
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042194
Responsavel.: TELEREBOQUE AUTO SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 001488085/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041834
Responsavel.: TERESINHA EDUARDO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 603303844-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,03
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042925
Responsavel.: VIA COURO COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 014758672/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.884,15
Cedente.....: CALCADOS ITAPUA S.A CISA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 041634
Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram encontrados ou se recusaram a aceitar a 
devida intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei 
No.9.492 de 10.09.1997, intimo as pessoas fisicas 
e juridicas  acima citadas a virem pagar, ou darem 
por escrito  as  razoes  que  tem,  neste  1o. Oficio 
de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 51/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviço de locação de um veículo, des-

tinado a manutenção das atividades administrativas do município de São Francisco. Data e Local: 
às 08:30 horas do dia 30 de Agosto de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – 
Centro - São Francisco – PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Valor Estimado: R$ 15.000,00.

São Francisco - PB, 17 de Agosto de 2012. 

Francisco Lopes de Lima.
Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2012
Objeto: Contratação de serviço de manutenção da Escola Maria Marques de Assis no muni-

cípio de São Domingos. Data e Local: às 08:30 horas do dia 31 de Agosto de 2012, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Valor Estimado: R$ 15.000,00.

São Domingos - PB, 17 de Agosto de 2012. 

Eudes Leite de Sá Junior.
Pregoeiro.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2012

A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços n.º 022/2012, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a execução 
de obras de reforma do prédio do CAPS da cidade de Belém - PB, no dia 05/09/2012 às 16:00 horas, 
na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 31/08/2012. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 16 de agosto de 2012.

LUÍS SEBASTIÃO ALVES
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2012

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE 
MUNICÍPIO.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de setembro de 2012, às 09:00 horas, na sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de Novembro, 159, Centro, Cuité – PB.

EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a 
CPL no endereço supracitado. Demais informações na sede da CPL ou pelos telefones (83) 3372-
2246/2447 Ramal 31.

Cuité/PB, 17 de agosto de 2012.

Bruce da Silva Santos
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 021/2012
A Prefeitura Municipal de Belém, através de sua CPL, torna público que realizará licitação 

na modalidade Tomada de Preços n.º 021/2012, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a 
execução de obras de conclusão da construção do Estádio de Futebol da cidade de Belém - PB, 
no dia 05/09/2012 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, Rua Flávio Ribeiro, 74 – 
Centro – Belém – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas até o dia 31/08/2012. Tel.: 
(0xx83) 3261-2425.

Belém(PB), 16 de agosto de 2012.

LUÍS SEBASTIÃO ALVES
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de equipamentos 
de som, palco, gerador e banheiros químicos, destinado as atividades culturais deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Rio Tinto - PB, 17 de Agosto de 2012
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
coleta, transporte, tratamento por incineração e destinação final às cinzas e resíduos  prove-
nientes dos serviços de saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 17 de Agosto de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Agosto de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO 
para contratação de serviços de Assessoria Técnica na área de Planejamento e Elaboração de 
Projetos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 15 de Agosto de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio Vieira, 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Setembro 
de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE 
PREÇO para Aquisição de aparelhos de ginástica para instalação da Academia da Saúde do 
município de Nazarezinho. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 057/2009. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Nazarezinho - PB, 17 de Agosto de 2012

MARIA MARINEIDE PINHEIRO VALE 
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS

PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, Estado da Paraíba, através de sua Pre-

goeira Oficial do Município, Torna público para o conhecimento de quem interessar, que no dia 
30 de agosto de 2012, ás 09h30min, na sede da prefeitura municipal localizada á Rua Admilson 
Leite de Almeida, Nº. 80, Centro, CEP: 58.855-000, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº. 033/2012, tipo Menor Preço, tendo como objetivo contratação de serviços técnicos 
especializados de informática, instalação e operacionalização de softwares públicos e suporte 
técnico in loco neste Município, para o exercício de 2012, O edital encontra-se á disposição na 
sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, que será regida pela 
Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Qualquer informação poderá ser obtida e 
esclarecida na sala da Comissão de licitação das 07h00min às 13h00min horas.  

Cajazeirinhas/PB, 17 de agosto de 2012.

Keylla Medeiros Lacerda e Lacerda
Pregoeira

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA , CNPJ/CPF 09.387.374/0001-86, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Instalação para a atividade de: Loteamento Residencial com área de 18,60 ha, situado no Lo-
teamento Portal do Colinas I, Gramame, João Pessoa/PB. Processo nº2012-005588/TEC/LI-1603.

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS DO PAC

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
(Instituída pelo Ato Governamental nº 2189/2012

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PROCESSO SUPLAN Nº 00000360/12
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CONCORRÊNCIA CEL/PAC Nº 03/2012
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia .
A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 

-SUPLAN, através da Comissão Especial de Licitação, designada pelo Ato Governamental nº 
2189/2012, torna público para conhecimento dos interessados, que foi aberta a sessão Pública 
e pela inexistência de propostas foi encerrada, por caracterizar-se ‘Licitação Deserta”. Maiores 
informações poderão ser obtidas por meio do endereço: SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS 
DO PAC/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. Av. D. Pedro I, 178 – Centro – João 
Pessoa/PB – CEP 58013-020. FONES: (0**83) 3214-3418/3415/3413. FAX: (0**83) 3214-3474. 
E-MAIL: celpac_2012@hotmail.com.  João Pessoa, 15 de agosto de 2012. A COMISSÃO.

R E S O L U Ç Ã O   A P L – 01/2012

Fixa a data para as eleições dos
Conselhos Diretor e Fiscal da APL,
para o biênio 2012/2014, discipli-  
na o registro  de chapas  e candi-
daturas isoladas e dá outras  pro-
vidências correlatas.

 O CONSELHO DIRETOR (CD) da ACADEMIA PARAIBANA DE LE-TRAS (APL), no uso 
das suas atribuições,

R E S O L V E :

Art. 1º. - Observando-se o disposto no § 1º. do art. 21 do E.S., é fixada a data de 30.08.2012 
(trinta e um de agosto de dois mil e do-ze), no horário de 08:30 às 12 horas, na sede da APL, para 
eleição do CONSELHO DIRETOR (CD), do CONSELHO FISCAL (CF) da APL e dos suplentes 
dos citados órgãos. que lhe confere o art. 46 do Estatuto Social (E.S.) e objetivando o máximo de 
transparência nas eleições a cargo da Academia

Art. 2º. - Poderão concorrer às eleições todos os associados quites com as contribuições previstas 
no E.S., integrando chapas coletivas ou pleiteando cargos isoladamente.

Art. 3º. - O registro de chapas abrangendo todos ou parte dos car-gos componentes dos Órgãos 
a serem providos, bem assim o registro de candidatura isolada a  qualquer dos referidos cargos, 
deverá ser pleiteado ao CD, pelo(s) candidato(s), com indicação expressa do cargo correspondente 
a cada pretendente, até o dia 27.08.2010 (vinte e sete de agosto de dois mil e doze).

§ 1º. – O Conselho Diretor se pronunciará sobre cada pedido de inscrição nas quarenta e oito horas 
seguintes à entrada do pedido, compreendendo-se como automaticamente aceitos, independente-
mente de pronunciamento escrito, aqueles que, até o final do prazo aqui estabelecido, não tenham 
sido expressamente indeferidos pelo CD,  cujas decisões, no caso, são consideradas irrecorríveis.

 § 2º. -  Os pedidos de inscrição aceitos pelo CD serão re-lacionados até as 12 horas do dia 
29.08.2012 (vinte e nove de agosto de dois mil e doze), afixando-se exemplar da relação na en-
trada do edifício sede da APL e disponibilizando-se cópias da mesma, aos candidatos e demais 
acadêmicos.  

Art. 4º. - Os candidatos poderão ser registrados e votados em mais de uma chapa ou isolada-
mente, sendo vedados, porém, o voto para cargo ao qual o candidato não tenha sido registrado 
bem como o voto para mais de um cargo na mesma chapa. 

Art. 5º. – As eleições disciplinadas nesta Resolução obedecerão quanto a sua realização, o 
disposto no E.S. e no Regimento.

Art. 6º. -  O CD dirimirá qualquer dúvida porventura derivada da presente Resolução, que entra 
em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. - Revogam-se as disposições em contrário.
 Sala das Sessões do CD da APL, em João Pessoa,

17 de agosto de 2012.

Luiz Gonzaga Rodrigues
 Presidente

Humberto Cavalcanti Mello
 Vice-Presidente

Adylla Rocha Rabello
Wills Leal

Diretor Econômico-Financeiro e Patrimonial
Hildeberto Barbosa Filho

 Diretor de Documentação e Comunicação
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  ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS

A Energisa comunica a seus clientes que, visando os melhores horários para não atrapalhar 
a rotina e o dia a dia da população com a suspensão do fornecimento de energia, foi feita uma 
alteração nos dias que serão realizados esses serviços. Seguem as novas datas e localidades onde 
acontecerão serviços de manutenção e melhoria da rede de distribuição:

: 
Área BORBOREMA:

SEGUNDA-FEIRA, 20/08/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h30 às 10h – Estação Velha – Ruas: 
24 de Maio, Guilhermino Barbosa, João Quirino, Luis Rodrigues de Albuquerque, Pedro Leal, 
Prefeito Antonio Luiz Coutinho, Prudente de Morais, Severino Alves Albuquerque – 8h30 às 11h – 
Catolé – Ruas: Alderico Pessoa de Oliveira, Ana Paula Duarte de Medeiros, Antonio Francisco do 
Bu, Aprígio Ferreira Leite, Arthur Ferreira Castro, José Soares de Santana – 14h30 às 16h – Santa 
Rosa – Ruas: Alice de Medeitos Oliveira Santos, Amélia Vieira, Bolívia, da Cerâmica, do Sol, Eulina 
Neves Araujo, Eurides de Farias Correia de Melo, Gilson Marinho Silva, Joel Pereira Cavalcante, Luiz 
Ferreira Neves Filho, Manoel Severino da Silva, Mem de Sá, Peru, Sandra Barbosa do Nascimento 
– 14h30 às 15h – Vila Presidentes – Avenida: Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Braz Cardoso 
Taveira, Carlos Ernesto de Melo, Geraldo José dos Santos, Joaquim Francisco Soares, Juscelino 
Kubitschek, Orlando Ramos, Oscar Francisco de Paula, Paraíba; MASSARANDUBA – 14h30 às 
16h – Rua: Canta Galo, Sítios: Cachoeira de Pedra D’água, Canta Galo; QUEIMADAS – 14h30 às 
16h – Rua: Benedito Barbosa Lima, Sítio: Baixa Verde.

TERÇA-FEIRA, 21/08/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h30 às 12h – Granja: Invernada, Sítios: 
Jenipapo, Samambaia, Várzea Porteira, Veado – 8h30 às 12h – Rua: Francisco Ribeiro Brito, Sítio: 
Cardoso – 8h30 às 10h – Bela Vista – Ruas: Auta Leite, Cônego Pequeno, Dom Pedro II, Idelfonso 
Ayres, Sargento Hermes Ferreira – 8h30 às 11h – Pedregal – Assentamento: Sucuru Ii, Avenida: 
Canal, Ruas: Assembléia de Deus, Aurita Aires Guimarães, Fernando da Cunha Lima, Francisco 
Valeriano da Silva Junior, João Almeida Pequeno, José Carmelo Machado Veloso, José Moura, Julio 
Costa, Manoel de Lucena, Marta Regina, Reginaldo Cavalcante Pereira, Rui Barbosa de Melo, São 
Francisco, São Miguel, Santa Luzia, Santo Antonio – LAGOA SECA – 13h às 15h – Sítio: Almeida 
– 13h às 16h – Sítios: Conceição, Covão.

QUARTA-FEIRA, 22/08/2012 – CAMPINA GRANDE – 16h às 17h – Malvinas – Ruas: Alceu 
Amoroso Lima, Antonio Barbosa de Medeiros, João Henrique Pereira Leite, José B de Medeiros, 
José Bronzeado Filho, Manoel Ayres de Queiroz, Margarida Maria Alves, Pedro Francisco do 
Nascimento, Professor Antonio Gomes Barbosa, Professor Humberto de Castro, Tereza Nicolau 
Cavalcante; QUEIMADAS – 8h30 às 11h – Sítios: Bodopita, Caixa D Água, Gravata de Caixa D’água, 
Gravatar, Machicheiro – 15h30 às 16h – Rua: Irineu Pereira de Melo, Sítios: Baixa Verde, Balanço; 
SÃO JOSÉ DA MATA – 7h30 às 11h – Sítio: Monte Alegre.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MA-
NUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2012. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/FEP/MDE: 02.00 - 04.122.0003.2003 
- 03.01 - 08.122.0003.2004 - 05.00 - 12.361.0018.2023 - 06.00 - 15.122.0003.2035 - 07.00 - 
27.813.0028.2039 - 09.00 - 14.423.0007.2052 - 10.00 - 18.544.0003.2053 - 3.3.90.30.01 - Mat. 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: JMA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRA-
GENS LTDA – CNPJ: 06.267.222/0001-51 - CT Nº 00137/2012 - 08.08.12 – VALOR CONTRATADO: 
R$ 132.961,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Um Mil Reais).

JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 02/2012.

OBJETO: Execução de construção de Quadra Escolar coberta com vestiário, Rua Oswaldo 
Trigueiro, conforme Termo de Compromisso PAC203489/2012, que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Baía da Traição/PB e o Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação - FNDE/
MEC. CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C 
LTDA - ME, R$ 471.694,64 - ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME, R$ 473.747,25 - SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, R$ 489.405,84 - ENGEFERROS INDÚSTRIA COMÉR-
CIO E SERV. LTDA – EPP, R$ 491.960,20 - JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - EPP, R$ 
498.698,20 - CONSTRUTORA FERREIRA LTDA, R$ 504.375,76 - LR ENGENHARIA LTDA – EPP, 
R$ 508.770,00 - SETA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, R$ 509.023,92 - TRABES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – EPP, R$  509.781,98. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, ca-
berão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
O Processo encontra-se a disposição dos interessados no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de 
Baia da Traição, Sala da CPL, à Rua Dom Pedro II, 681, Centro – Baia da Traição, no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis. 

Baia da Traição - PB, 13 de Agosto de 2012.
GETÚLIO COSTA DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°  113/2012
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, sediada na Rua Juarez Távora, 93, Centro, Santa Rita-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 08:00 horas do dia 30 de agosto de 2012, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de material destinados a 
adequação das funções administrativas do município no tocante a informatização. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações 
no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas. 

Santa Rita-PB, 17 de Agosto de 2012
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

A Morais Bittencourt Engenharia torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência do 
Meio Ambiente, a Licença de Instalação para o Residencial Zürich, situado à Rua Comerciante Félix 
Cahino, Qd 231 Lt 350 - Paratibe, João Pessoa - PB.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 18 de agosto de 2012



METALGRAFICA DA PARAÍBA LTDA – CNPJ Nº 02.703.480/0001-82, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 1649/2010/PROC. 
Nº 2010.001433 – Fabricação de Embalagens Metálicas – AC: 4064,75m² - Distrito Industrial – João Pessoa – PB. 
Processo: 2012-005722/TEC/LO-3568.

BRENO CAUA ARAÚJO SILVA – CNPJ/CPF Nº 102.981.984-01, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2553/2012 em João pessoa, 14 de agosto de 
2012 - Prazo: 88 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante – Veículo FIAT STRADA WORKING Placa OEU – 7257/
PB – Em Toda a Cidade e Região – Município: CAIÇARA – UF: PB. Processo: 2012-004845/TEC/AA-0806.

ROSILEIDE SEVERINO DE MOURA LIMA – CPF Nº 042.522.394-94, torna     público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 
– STRADA – NPZ-1279/PB – Percurso Mulungu e Regiões/PB. Processo: 2012-005695/TEC/AA-1279.

RENATO MACEDO DE OLIVEIRA – CPF 788.675.504-97, torna publico que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – Caminhonete – 
Placa: MOV-4156-PB – Percurso: Mulungu – PB e Região. Processo: 2012-005692/TEC/AA-1277.

ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA – CPF Nº 274.587.174-91, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – propaganda Volante Eleitoral – KOMBI KGJ-1932/
PB – Percurso – Santa Rita e Região. Processo: 2012-005636/TEC/AA-1248.

JACARE YACHT VILLAGE - CPF nº 011.318.754-86, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de operação – Atracadouro para Barcos, Turismo e Lazer 
AC-630m² - Praia do Jacaré – Cabedelo - PB. Processo: 2012-005272/TEC/LO-3506.

INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.857.930/0004-05, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 2125/2012 em João Pessoa, 
25 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Transporte de Medicamento, Produtos de Higiene, Beleza 
e para Saúde, através dos Veículos DPC-4522, DPC-4525, EFO-3716, EFO-3718, EFO-3723, e DVT-1760E, na BR 
101 km 97,4 S/N Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2012-002811/TEC/LA-0177.

JOSÉ FRANCISCO ALVES – CPF Nº 794.635.097-04, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – TOYOTA HILUX – 
Placa: KLZ-4646-PB – Percurso: Cabedelo – PB e Região. Processo: 2012-005713/TEC/AA-1289.

DUBAI CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.821.055/0001-16, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de Operação n 2616/2012 em João pessoa, 15 de agosto de 2012 
– Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar com 14 Unidades Habitacionais (térreo 
+ 03 pavimentos) e sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua Prof.ª Alice Mendes da Nóbrega, QD 151, LT 
73 – Gramame Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004925/TEC/LO-3441.

SANDRO MARCOS DE ALMEIDA – CPF Nº 160.321-458-59, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral RENAUT KDS-5082-PB – 
Percurso: Sapé e região. Processo: 2012-005316/TEC/AA-1078.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA AZEVEDO – CPF Nº 076.078.554.67, torna público que requereu à SUDEMA – superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – CELTA 
– Placa MOM-5782-PB e Região. Percurso: SANTA RITA – PB e Região. Processo: 2012-005690/TEC/AA-1275.

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA – CNPJ Nº 46.395.687/0043-61, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Alteração – Instalação de um Tanque AC-126m²- 
Conde – PB. Processo: 2012-005282/TEC/LA-0208.

ASS. DOS AGRIC.  DE COLONIA DE MATARACA – CPF Nº 455.511.974-68, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Simplificada – Produção de Mel. Extração, Decantação 
e Evasamento – Mataraca – PB. Processo: 2012-005669/TEC/LS-0051.

JOSEVALDO GOMES DA SILVA – CPF Nº 714.805.604-72, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral, KOMBI MMP-9377/
PB – Percurso: João Pessoa e Região. Processo: 2012-005709/TEC/AA-1287.

ERIVALDO JOSÉ DA SILVA – CPF Nº 603.847.947-34, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral, PEGEOUT BOXER, LUK-
0740/PB – Percurso: Dona Inês e Região. Processo: 2012-005472/TEC/AA-1162.

CLENILDO INACIO FERREIRA – CPF Nº 064.871.774-74, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a                        Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – FIAT 
FIORINO – Placa: MNG-2638-PB – Percurso: Pilar – PB e Região. Processo: 2012005732/TEC/AA-1294.

PREFEITURA MUNICIPLA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – CNPJ Nº 08.924.029/0001-71, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia Loteamento Danilo 
Maciel com 225 Lotes – Área Total: 5,92ha – São João do Rio do Peixe – PB. Processo: 2012-005687/TEC/LP-1046.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – CNPJ Nº 08.924.029/0001-71, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para uso alternativo do solo (supressão 
vegetal) – Loteamento Danilo Maciel – São João do Rio Peixe do Peixe – PB. Processo: 2012-005689/TEC/DESMAT-03.
KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA – CNPJ/CPF Nº 133.250.274-15, torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2662/2012 em João Pessoa, 16 de 
agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial Unifamiliar com sistema de esgotamento 
sanitário individual, na QD. 51 LT. 08 LOT. Cidade B. Novo Mundo – Tabatinga – Município: CONDE – UF: PB. Processo: 
2012-003665/TEC/LI-1530.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS JESUS DE NAZARÉ LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.323.723/0001-45, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2473/2012 em João 
Pessoa, 13 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Combustíveis (gasolina, 
álcool e diesel), lubrificante e troca de óleo, na Rua Dr. Apolônio Nóbrega Nº 90 – Castelo Branco Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2011-005097/TEC/LO-1670.

ELU RENAN TIMOTEO – CPF Nº 237.641.044-49, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Alteração – LA, para Revenda de Combustíveis Jesus de Nazaré LTDA, situado a Rua 
07 de Setembro S/N - Centro – Alagoa Grande – PB. Nº Processo: 2012-005693/TEC/LA-0210.

FARMACIA SANTA SOFIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.121.873/0001-10, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2310/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas, na Avenida Monsenhor Odilon Coutinho – nº 1720 – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
002612/TEC/LO-2889.

HERBERT ALMEIDA DA CUNHA – CNPJ/CPF Nº 018.385.034-39, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2284/2012 em João Pessoa, 3 de agosto de 
2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante – Veículo GM/VERANEIO Placa BJR 5103/PB – Em 
Todo Estado da Paraíba Município: - UF: PB. Processo: 2010-003665/TEC/LO-1289.

RICARDO ALECSANDRO FRANCO DE ARAÚJO, portador da identidade de número 1.574.596/SSP-PB, E CPF: 
840.955.714-20, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, 
a Autorização Licença Ambiental Prévia Nº 1880/2012 para Construção de uma Edificação Residencial Multifamiliar 
com 04 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário individual, situado na Rua Estudante Adriano Tozzi 
Carvalho, s/n, Quadra 242, Lote 136 – Loteamento Novo Milênio – Gramame – João Pessoa, Paraíba.

LAFARGE BRASIL S.A – CNPJ Nº 10.917.819/0003-33, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da licença de operação Nº 3473/2010/PROC. Nº 2010-005808 – Lavra 
e Beneficiamento de Calcário e Argila – ÁREA DE Extração = 747,38ha - Caapora – PB. Processo: 2012-005740/
TEC/LO-3571.

PANIFICADORA GRÃO DE OURO LTDA – CNPJ Nº 12.678.769/0001-42, Inscrição Estadual: 16.045.122-1, situada a 
Rua Petrônio B da Silva, 321 – Funcionário II, nesta, comunica o extravio dos seguintes documentos fiscais: 05 (cinco) 
talões de notas fiscais série B-1, numerados de 000.001 até 000.250, para fazer prova junto à Secretaria de Estado da 
Fazenda da Paraíba. Conforme Boletim de Ocorrência datado de 17 de agosto de 2012.

VANILDO DE BRITO CAETANO – CPF Nº 380.352.274-91, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – CELTA – Placa: 
MUY-1213-SP – Percurso: Bayeux – PB e Região. Processo: 2012-005662/TEC/AA-1259.

LDC BIOENERGIA S.A – CNPJ/CPF Nº 15.527.906/0009-93, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2237/2012 em João pessoa, 1 de agosto de 2012 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Instalação de Posto de Abastecimento de Combustíveis com 03 (três) tanques aéreos, na 
Fazenda Ibura S/N Município: PEDRAS DE FOGO – UF: PB. Processo: 2012-002430/TEC/LP-0769.

VALDELITO DA SILVA ARAÚJO – CNPJ/CPF Nº 788.585.854-53, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2424/2012 em João Pessoa, 10 de agosto de 
2012 – Prazo: 93 dias. Para a atividade de: Trio Elétrico – Veículo FORD F4000, Placa KIE-1497/PB – Em Toda a 
Cidade Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-004281/TEC/AA-0453.

MARIA POMPEIA FALCÃO DO REGO – CPF Nº 768.086.604-20, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Edificação Multifamiliar c/06 Unidades 
Habitacionais – AC 903,0m² - Cabedelo – PB. Processo: 2012-005749/TEC/LO-3573.

WASHINGTON DE LUCENA MENEZES – CNPJ/CPF Nº 16.125.089/0001-52, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2490/2012 em João Pessoa, 13 de 
agosto de 2012 – Prazo: 92 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante Veículo IMP/ASIA TOPIC de Placa MXO-1445/
RN – Em Toda Cidade Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-004612/TEC/AA-0656.

JESIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.006.270/0001-51, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2568/2012 em João Pessoa, 14 de 
agosto de 2012 – Prazo: 330 dias. Para a atividade de: Residencial – Dotado do Sistema de Esgoto Sanitário – CAGEPA, 
na Rua João Damasceno O. Mendes, S/N – LT. 203 – QD. 610 – Lot. Nov. Horizonte, Jar. S. Paulo – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004093/TEC/LP-0943.

ADIOMARQUES FERREIRA ALVES – CNPJ/CPF Nº 025.454.274-38, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2603/2012 em João Pessoa, 15 de 
agosto de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Multifamiliar C/09 Unidades Habitacionais, na Rua 
Álvaro Henrique Correia – SN – QD. 033/ST. 54/LT. 0582 – Valentina Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-004568/TEC/LO-3394.

CICERO VIEIRA DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO GOL – PLACA HOR 6661 – SOUSA/PB, 
sob PROCESSO DE Nº 2012-004764/TEC/AA-0750

MARIA NILMA EUFRASIO DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO GOL – PLACA MMS 5413 – SOUSA/
PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004762/TEC/AA-0748

JOSELMA MOREIRA DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio Am-
biente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO PASSAT – PLACA MMS 9975 – SOUSA/PB, sob 
PROCESSO DE Nº 2012-004761/TEC/AA-0747

SEBASTIANA FORMIGA SARMENTO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO FUSCA – PLACA MNC 9280 – 
SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004757/TEC/AA-0744

MARCELO JOSÉ SARMENTO VIEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO UNO MILLER – PLACA MNW 
0487 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004754/TEC/AA-0742

EDIVAL ABRANTES DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO VOYAGE – PLACA MLR 8384 – SOUSA/
PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004772/TEC/AA-0757

GLEDSON FERREIRA DE SOUSA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO UNO MILLER – PLACA LYY 
3220 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004773/TEC/AA-0758

JOSIMAR SALES DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO KIA BESTA – PLACA JTM 3678 – SOUSA/
PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004768/TEC/AA-0753

MANOEL FERREIRA CALDAS NETO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO KOMBI – PLACA CAU 1829 – 
ITAPORANGA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004413/TEC/AA-0534

ANTONIO BATISTA FILHO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO VOYAGE CL – PLACA JTL 1957 – SOUSA/
PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005742/TEC/AA-1298

COLIGAÇÃO DE MAOS UNIDAS COM DEUS E O POVO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO CHEVROLET 
D-20 – PLACA BTU 9934 – IMACULADA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005744/TEC/AA-1299

COLIGAÇÃO DE MAOS UNIDAS COM DEUS E O POVO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO CHEVROLET 
D-10 – PLACA HQT 7510 IMACULADA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005745/TEC/AA-1300

JOAO BOSCO LIMAS DE OLIVEIRA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO FIAT UNO – PLACA AOV 6146 
– LASTRO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005750/TEC/AA-1304

MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO CAMIONETA D20 – PLACA MMY 
3672 – OLHO D’ ÁGUA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005753/TEC/AA-1306

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público 
que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação de Licença de Operação n° 
2580/2010 (Processo n° 2010-004811) para Estação de Tratamento de Água – ETA- (Vazão: 574m³/h) – São Gonçalo/
Marizópolis. Município – SOUSA, MARIZÓPOLIS E DIVINÓPOLIS UF: PB: Processo: 2012-005545/TEC/LO-3538.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 Torna público 
que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação para Sistema 
de Abastecimento de Água através de um poço tubular profundo – 160m – Vazão: 60m³/h. Município – LUCENA UF: 
PB: Processo: 2012-005547/TEC/LI-1601.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE INGÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Euri-

valdo de Araújo, S/Nº - Jardim Farias - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 0km, 
novo tipo ambulância simples remoção. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 019/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3394-1251.
Ingá - PB, 15 de Agosto de 2012

JEOVANIO ABREU DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Cadecon Engenharia e Incorporações Ltda, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de administração do meio ambiente, a licença prévia, para edificação multifamiliar, situado 
a rua Projetada s/n, loteamento Village Jacumã, QD - C15, Lote 12.

SELEMIRTH MARTINS DE ALMEIDA– Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO VERANEIO – PLACA HQX 2291–  LIVRAMENTO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-
005702/TEC/AA-1283

ANTONIO ADELINO DE OLIVEIRA NETO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITO-
RAL – CARRO FORD VERONA – PLACA KCL 1976 –  VIEIROPOLIS/PB, sob PROCESSO DE 
Nº 2012-005696/TEC/AA-1280

JOSE AZEVEDO LEITE – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CAMINHÃO 
FIAT 70 – PLACA MMV 3474 –  SANTANA DOS GARROTES/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-
005730/TEC/AA-1293

JOAO GALDINO DO NASCIMENTO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CAR-
RO GOL – PLACA MMN 7174 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004765/TEC/AA-0751

LINDOMAR ROSA DE ANDRADE – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
FIAT PALIO – PLACA MOH 1556 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004769/TEC/AA-0754

CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
FIAT UNO – PLACA MZI 2332 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004766/TEC/AA-0752

MARIA NILMA EUFRASIO DA SILVA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CAR-
RO GOL – PLACA MMS 5413 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004762/TEC/AA-0748

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012

A CÂMARA MUNICIPAL LAGOA DE DENTRO – ESTADO DA PARAÍBA, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia  04/09/2012, às 10:00   horas, na Sala 
da CPL, localizada à Rua Presidente Keneddy   s/n – Centro Lagoa de Dentro -PB, Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, destinada a aquisição de Gasolina Comum 
/ Etanol, destinados a abastecimentos de veículo(s) pertencente(s) e/ou locado(s) a esta Casa Legislativa 
relativo ao exercício de 2012. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital, poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 08:00 às  12:00 hs.

PUBLIQUE-SE:
Lagoa de Dentro,  17  de A Agosto   de 2012.

ADALBERTO JORGE DE VASCONCELOS
Presidente

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 subsidia-
riamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial 
na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria 
- Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 29/08/2012 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

EMEPA-PB
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2012

REGISTRO CGE Nº 12-60009-1, de 16/08/2012 - PROC. Nº 1645/2012
OBJETIVO: Alienação de  49  (quarenta e nove) animais bovinos adultos + 05 crias ao pé, assim 

distribuídos por raça: 07 reprodutores e 18 matrizes da raça Gir, sendo 02 com cria ao pé; 08 repro-
dutores e 07 matrizes da raça Sindi, sendo 01 com cria ao pé, 05 reprodutores e 04 matrizes da raça 
Guzerá, sendo 02 com cria ao pé, de elevado valor genético e destinados à reprodução, avaliados 
em R$ 156.300,00  (cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais). O leilão será comandado pelo 
Leiloeiro Administrativo, designado pela Portaria nº 019/2012, de 19/01/2012, publicada no Diário 
Oficial do Estado em 25/01/2012.

LOCAL, DATA e HORÁRIO: Estação Experimental João Pessoa, localizada no município de 
Umbuzeiro-PB, no dia 15/ 09/ 2012, às 11:00 horas.

FORMA DE PAGAMENTO: A vista com 5% (cinco por cento) de desconto ou a prazo em 05 
(cinco) parcelas, assim distribuídas: 01 (uma) parcela correspondente a 20% do valor  da venda 
a  ser paga pelo comprador no ato do arremate e 04 (quatro) parcelas restantes com vencimento, 
respectivamente, para os dias 15/10/2012, 15/11/2012, 15/12/2012  e 15/01/2013. Para o pagamento 
a prazo, o comprador firmará Contrato com a EMEPA-PB, contendo a obrigação “Pro Solvendo”. 
Caso o pagamento se verificar em cheque, a liberação do(s) animal(is) arrematado(s) se dará tão 
somente após a compensação bancária do mesmo.Comissão de 5%(cinco por cento) ao leiloeiro 
sobre o valor do(s) animal(is) arrematado(s) a ser paga pelo comprador no ato da arrematação, 
destinada à cobertura de parte das despesas com a organização do leilão.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n° 8.078/90 e pelas 
Leis Estaduais n° 9.697/2012, de 04.05.2012 e a de n° 9.821/2012, de 06.07.2012

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Toda e qualquer pessoa física ou jurídica no gozo de suas 
obrigações civis, desde que adimplentes junto a EMEPA e que cumpra o regulamentado na Lei 
nº 9.854/99.

MAIORES INFORMAÇÕES: Na sede da EMEPA-PB, situada na Rua Euripedes Tavares, 210, 
Tambiá, nesta Capital, no horário das 8 horas  às 12 horas e de 14 horas  às 18 horas de segunda 
a quinta-feira e sexta-feira de 7 horas às 13 horas,  pelos fones 83-3218-5503/5488/5486, pelo fax 
83-3221-6999, ou pela internet no site: www.emepa.org.br. 

João Pessoa,  17 de  agosto  de 2012.
MARIA LÚCIA DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Padre Zeferino Maria, S/N - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Agosto de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de equipamentos e 
suprimentos de informática diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
e das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 81371661.
Sapé - PB, 17 de Agosto de 2012

FLAVIANA LÍDIA S. DE LUNA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2012 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 009/2012 - SRP, a ser realizada no dia 29/08/2012 às 10h00min (horário local), que tem por 
objeto Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Cimento e Pedras de Paralelepípedos, 
para suprir as necessidades da Secretarias da Prefeitura Municipal de Monteiro, o edital e seus 
anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado 
a Rua Desembargador Feitosa Ventura, n° 04, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo 
telefone (83) 3351-1514.

Monteiro-PB, 17 de Agosto de 2012.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

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

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012
REGISTRO NA CGE: 12-01172-6
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 006/2012, de 28/02/2012, pu-
blicada no D.O.E de 13/03/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos 
da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua aplicação no 
âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei 
nº 9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste Órgão, situada 
na Rua Prof. José Coelho, 30, centro, João Pessoa/PB, no dia 30/08/2012, às 14 horas, para a 
contratação de serviços de lavagem e engomagem de roupas do Lar da Criança Jesus de Nazaré.

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

João Pessoa, 16 de agosto de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2012
REGISTRO DA CGE Nº. 12.0108-6
A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, realizará às 09:30 horas, do dia 05 de Setembro de 2012, Tomada de Preços nº. 002/2012, 
do tipo Menor Preço em regime de empreitada por Preço Unitário que tem por objeto a RECUPE-
RAÇÃO DE 01 PASSAGEM MOLHADA, NA COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA, LOCALIZADA 
NO MUNICIPIO DE POMBAL, NESTE ESTADO. Os interessados poderão adquirir o EDITAL, 
mediante o ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e, 
obter informações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua João da Mata, s/n, 
Centro Administrativo, 3º Bloco, 1º Andar, no Bairro de Jaguaribe na cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba, no horário comercial, telefone (83) 3218-4660.               

Levi Vieira da Nóbrega
Presidente da CPL
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