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clima & tempo
Sertão

29  Máx.
21 o  Mín.

31o   Máx.
18o  Mín.

33o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,024 (compra) R$ 2,025 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940 (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,541 (compra) R$ 2,544 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

21h51

09h17

2.0m

2.0m

baixa

baixa

02h49

15h24

0.6m

0.7m

l UFCG abre inscrições para o Vestibular 2013.1 no próximo dia 30 

l Campanha de atualização de cadernetas de vacinação termina hoje 
 
l PMJP realiza leilão de veículos e equipamentos no dia 15 de setembro 
 
l Atleta olímpico faz palestra hoje na Faculdade Maurício de Nassau em JP

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Paraibano
desaparece
em acidente
de avião no RJ

168 contraem
o vírus da Aids
na Paraíba em
oito meses

Ação contra a 
homofobia será 
lançada hoje em 
João Pessoa
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Justiça Eleitoral entra em 
greve na próxima 2ª feira

Os guitarristas Zé Filho, 
Sydnei Carvalho e Roger Fran-
co são atrações de hoje no 
Projeto Intervalos Musicais, 
no Sesc Centro. PÁGInA 8

O Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFPB decidiu paralisar 
atividades que ainda estavam 
funcionando. PÁGInA 13

O Governo do Estado 
vai investir R$ 8,1 milhões 
em obras de esgotamen-
to sanitário. O objetivo é 
alcançar a cobertura de 
100% da rede de esgotos 
da cidade. PÁGInA 16

Zé Filho, Sydnei 
Carvalho e Roger 
Franco tocam hoje 
no Sesc Centro

Consepe suspende 
calendário da
UFPB e paralisa 
aulas da pós

CG vai receber 
R$ 8,1 mi para 
esgotamento 
sanitário

GuiTARRAS

eDucAçãO

MelhORiAS

Investimentos de R$ 38 mi no esporte

Prefeitos se reúnem em CG

O governador Ricardo Coutinho anunciou ontem R$ 38 milhões para reformas no Almeidão, no Ginásio 
Ronaldão, no antigo Dede e na implantação de um complexo esportivo no Liceu Paraibano. PÁGInA 21

A Famup reúne prefeitos hoje em CG para discutir o 
fim de mandato e dívidas dos municípios. PÁGInA 17

Os servidores do TRE 
decidiram em assembleia 
ontem rejeitar a proposta 
de reajuste de 15,8% e 
entrar em greve por tempo 
indeterminado a partir de 
segunda-feira. PÁGInA 13

Serão destinados R$ 16,4 milhões para urbanização das áreas internas e externas no estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor

A Vila Olímpica Ronaldo Marinho, o antigo Dede, receberá R$ 14,9 milhões em obras, que a capacitará para formar futuros atletas olímpicos

Eulâmpio Neto abre hoje a 
exposição Eu e Augusto, na 
Usina Cultural  PÁGInA 5

Fiscais agropecuários em greve 
distribuem leite PÁGInA 13



Não é de hoje que o comércio 
alardeia o fim da redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), 
para a compra de veículos e mercado-
rias da chamada linha branca (gela-
deiras, máquinas de lavar, fogões etc), 
provocando corridas de consumido-
res às concessionárias e lojas.

A medida adotada pelas autori-
dades da área econômica federal tem 
o objetivo de fortalecer o mercado 
interno através do incentivo ao con-
sumo, mas os constantes anúncios do 
fim da redução do IPI – e as respecti-
vas prorrogações -, passam a ideia de 
que há uma estratégia de marketing 
no ar.

Óbvio que quaisquer medidas 
destinadas a baratear produtos sem-
pre foram e serão bem vindas. Exem-
plos disso, além do IPI, foram as re-
duções do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) no crédito para 
pessoa física, de 2,5% para 1,5%, e 
dos preços de materiais de constru-
ção.

O que se questiona é a apropria-
ção abusiva dessas medidas pelo co-
mércio, possivelmente com o aval 
subliminar do Governo Federal, no 
sentido de levar o consumidor a com-
prar mercadorias que talvez nem es-
teja necessitando naquele momento, 
apenas para aproveitar o incentivo 
antes que ele acabe.

O Governo Federal anunciou uma 
nova data para o fim da redução do 
IPI para veículos e as mercadorias da 
linha branca. Os consumidores de-

vem ficar atentos para esta data: 31 
de agosto. Está previsto para esse dia 
o fim dos benefícios fiscais. Se forem 
prorrogados, o engodo estará com-
provado.  

Diretores lojistas de vários esta-
dos já revelaram preocupação com o 
encerramento dos incentivos ao con-
sumo. Para eles, manter a economia 
brasileira aquecida é um problema 
do Governo e passa, necessariamente, 
pela redução de impostos, como fo-
ram os casos do IPI e do IOF.   

Os empresários também se quei-
xam dos altos juros cobrados pelos 
estabelecimentos bancários, alegan-
do que esse tipo de abuso também 
inibe o consumo e, como é de se es-
perar, provocam o desaquecimento 
da economia, prejudicando a cadeia 
produtiva nacional.  

A opinião quase consensual entre 
os empresários é que os bancos bra-
sileiros deveriam operar com taxas 
entre 53% e 54% ao ano, compati-
bilizando-se, assim, com a média da 
própria América Latina. Para eles, os 
bancos verde-amarelos cobram juros 
de até 358% no cartão de crédito, o 
que seria um disparate. 

Se o Governo vai ou não sus-
pender de vez a redução do IPI, na 
verdade ninguém sabe ainda; mas 
o certo é que as concessionárias de 
veículos têm tudo para bater novos 
recordes de venda, no próximo fim 
de semana, para desespero dos que 
se preocupam com a crise da mobili-
dade urbana.

Foram 250 mil ou mesmo 500 mil 
documentos secretos dos Estados Unidos da 
América que Julian Assange, do WikiLeaks, 
revelou. Muitos deles diziam respeito aos 
crimes das guerras do Iraque e do Afeganis-
tão, perpetrados pelos EUA, e às atrocidades 
cometidas pelo governo norte-americano na 
prisão de Guantánamo – a base que Tio Sam 
mantém na Ilha de Cuba.

Afinal, o que é WikiLeaks, e quem é 
Julian Assange?

WikiLeaks é um blogue, um super-
blogue que a maravilha da Internet tornou 
possível, indo além das previsões de Marshal 
McLuhan a respeito da Aldeia Global. Por 
essa McLuhan não contava: a possibilidade 
de alguém tornar público os segredos de 
meio milhão de documentos altamente incri-
minatórios e secretos do governo dos EUA. E 
esse tal de Julian Assange, quem é?

Um blogueiro como eu e você. Veja o 
poder de um blogue: o jornal a União tem o 
seu –jornalauniao.blogspot.com . Pois, duran-
te a campanha que elegeu Dilma presidenta, 
o blogue de Paulo Henrique Amorim (um 
dos mais acessados do Brasil) republicou, 
ou linkou, o blogue da União onde estava o 
meu artigo Seu Serra. A matéria abordava a 
polêmica de Serra ter ou não ter diploma, e o 
fato de ele se arvorar economista e mangar 
de Lula, por não ter formação acadêmica. 
Os serrados também acusavam Dilma de se 
autotitular mestra em economia. Pois, depois 
que Paulo Henrique Amorim republicou meu 
artigo, uma centena de blogues brasileiros 
também linkaram A União, e o assunto foi 
encerrado.

Agora, aparece um jornalista austra-
liano publicando no seu blogue WikiLeaks 
(do havaiano wiki, rápido, e do inglês leaks, 

vazamentos), publicando no seu blogue as 
bandidagens do governo norte-americano 
e suas forças armadas. O blogue é sediado 
na Suécia, mas o planeta todo acessa. Os 
EUA contra-atacaram, e arranjaram, com as 
autoridades suecas, um suposto crime sexual 
que Assange teria cometido naquele país. Tal 
como aconteceu com Dominique Strauss-
-Kahn (DSK), candidato favorito a presidente 
da França pelo Partido Socialista: arma-
ram um escândalo contra DSK, acusado de 
agressão sexual a uma camareira nos Estados 
Unidos, em 14 de maio de 2011. O deputado 
DSK, advogado, economista, professor, ex-
-ministro, dirigente do FMI, teve de renunciar 
a sua candidatura. E as acusações contra ele 
não foram provadas. Este colunista foi um 
dos que fizeram coro contra DSK, levado 
pela corrente cibernética que se estabeleceu 
contra ele.

Hoje, são a Inglaterra, a Suécia e os EUA 
que se articulam para cortar a cabeça de 
Assange.  Querem a invasão da embaixada do 
Equador, em Londres, onde Assange se exila, 
para botarem as garras no jornalista mais 
bravo do mundo. Quem é a Inglaterra e quem 
é o Equador?

A Inglaterra é um dos quatro países for-
madores do Reino Unido, juntamente com a 
Irlanda do Norte, o País de Gales e a Escócia. 
Mais 54 países derramados pelo mundo, 
remanescentes do maior império do planeta 
que foi o britânico, e que hoje compõem a 
Comunidade das Nações (Commonwealth), 
somando um total de 2,1 bilhões de habi-
tantes. O Reino Unido tem o sétimo PIB do 
mundo, e sua ameaça é contra o Equador, 
que tem o oitavo PIB da América do Sul – um 
país do tamanho do Piauí, com 15 milhões 
de almas que necessitam de nossas orações. u

A Arquidiocese da Paraíba, à frente 
S. Exa. Rvma. Dom Aldo Pagotto, deu 
início às atividades alusivas às come-
morações do Centenário da elevação da 
Diocese da Paraíba á condição de Arqui-
diocese, em 1914.

O Centro Cultural de São Francisco, 
como ato de real significação, está abrigan-
do uma grandiosa exposição, supervisio-
nada pelo Mons. Ednaldo Araújo, em que 
há mostras da História da Arquidiocese, 
destacando seus prelados, vestimentas e 
objetos sacros usados nas cerimônias reli-
giosas. Enfim, tudo que possa testemunhar 
essa trajetória vitoriosa da Arquidiocese 
da Paraíba está ali bem exposto.

Os afrescos, altares, púlpitos e azule-
jos da Igreja de São Francisco, sítio histó-
rico da Paraíba, por si só, já é um relicário 
definitivo da arte sacra, a que se junta a 
atual exposição em comemoração ao cen-
tenário da Arquidiocese, evidenciando-se 
que, além da preservação e manutenção 
daquele portentoso acervo, cuida-se da sua 
ampliação com a atual iniciativa.

Como procedo do interior do Estado e 
temos dois anos de comemorações do im-

portante Evento, fico a imaginar se valeria 
a pena um esforço adicional para colher 
nas inúmeras paróquias obras e imagens 
da Arte Sacra nas suas Igrejas e Capelas, 
fruto muitas vezes do trabalho de seus 
artistas anônimos que retrataram textos 
bíblicos ou esculpiram imagens sagradas. 
Enfim, considerada plausível esta suges-
tão, nada mais natural do que serem essas 
obras recolhidas para integrar o grandio-
so acervo, ora em exposição no Centro 
Cultural. Dou uma achega em favor dessa 
iniciativa: a obra do Pintor Miguel Guilher-
me, de Sumé, no Cariri, autor de afrescos 
magistrais nos tetos das Igrejas daquela 
cidade, de Monteiro, de Campina Grande 
e da Fazenda Feijão, poderiam ser de logo 
incorporadas, através de fotos, slides ou 
demais recursos técnicos disponíveis.

Outras manifestações sacras devem 
existir nas demais regiões, e será ato de 
justiça que esse acervo do interior da 
Paraíba seja incorporado à exposição do 
Centro Cultural, enquanto durarem as 
comemorações do Centenário da Arqui-
diocese. Sendo jejuno na matéria, ouso 
apenas sugerir...

Editorial
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Revelações de Assange (II)

Como fisgar o consumidor

Arte sacra na Paraíba

Otávio Sitônio Pinto Evaldo Gonçalves
Jornalista

sitoniopinto@gmail.com
Escritor

egassociados2011@ig.com.br
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significação, está abrigando uma grandiosa exposição.”
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UN
O desembargador Saulo Bene-
vides acatou Agravo Regimen-
tal do Defensor Geral do Esta-
do, Vanildo Brito, derrubando a 
Liminar que garantia o direito 
de voto dos defensores públi-
cos aposentados nas eleições 
para a escolha do Conselho 
Superior da Defensoria Pública.
A decisão do Tribunal de Jus-
tiça segue a lógica dos demais 
Estados brasileiros, onde as 
Defensorias ignoram os apo-
sentados em suas decisões 
orgânicas. A eleição para a 
escolha do Conselho Superior 
está marcada para o próximo 
dia 31, votando agora, ape-
nas, os defensores em plena 
atividade.

O lobby do das empresas de 
transportes interestaduais já se 
movimenta no sentido de obs-
tacular a iniciativa da Sudene, 
de colocar trem de passageiros 
entre Recife e João Pessoa e Re-
cife Maceió, e vice-versa. Mas não 
tem volta. A licitação vai sair nos 
próximos dias.

Não é  por falta de iniciativas e da boa 
vontade da população que a violência 
é ascendente no País. A Campanha 
Nacional do Desarmamento, inicia-
tiva do Ministério da Justiça, desde 
o relançamento, em  2011, retirou 
de circulação, no nordeste, 12.360 
armas de fogo. Dessas, 651,  foram 
entregues pelos paraibanos.

Para a família de Clodovil Her-
nandes uma noticia boa e outra 
ruim. Ele acaba de ganhar, em 
última instância, uma causa de 
R$ 2 milhões da Televisão que o 
tirou do ar, em 2006, antes do 
término do contrato. A ruim: a 
emissora  é a Rede TV, que hoje 
não paga a ninguém.

O Conselho Superior Universitário e Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  da UEPB aprovaram, em reunião conjunta extraordinária,  a lista 
tríplice para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição. A lista  composta 
pelas três chapas mais votadas na consulta prévia realizada no dia 16 de maio 
passado seguirá para a escolha pelo governador. O professor Antônio Rangel 
Júnior foi o mais votado para reitor.

Cehap abriu licitação para contratar 
empresa que deverá concluir Conjun-
to Habitacional  no município de Cuba-
ti.  Com recursos Caixa/BNDES, serão 
efetuados serviços de infraestrutura 
complementar, como rede de água, 
esgotos sanitários  e complementa-
ção de vias, para posterior entrega à 
população. 

CAI LIMINAR

GOSTO RUIM

SEM ARMASDE PIRRO

SUCESSÃO

CUBATI

No momento em que mais de 30 
categorias do serviço público fe-
deral estão paralisadas ou promo-
vendo operação-padrão em busca 
de reajuste salarial e melhores 
condições de trabalho, os jorna-
listas do Congresso escolheram 
59 parlamentares que melhor 
defendem os interesses dos apo-
sentados e do funcionalismo. Na 
lista, nenhum paraibano.
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Adriana Fernandes
Presidente da ADJP

Convivência
driana Fernandes Nóbrega Gomes da Costa é presidente 
da Associação dos Diabéticos de João Pessoa (ADJP) 
Organização Não Governamental (Ong) criada em 1989, 
cujo objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com diabetes. Nesta entrevista ela revela 
sobre a luta para a sobrevida da Ong e de seus mais de 100 
filiados carentes. Atualmente, nem sequer uma sede própria 
a ADJP tem para fazer as reuniões e palestras que estão 
acontecendo, de forma improvisada, sempre na terceira 
quinta-feira de cada mês, às 14 horas, no pátio da Paróquia 
da Igreja do Rosário, em Jaguaribe. O trabalho consiste na 
convivência e ajuda de diabéticos sobre a reestruturação 
na vida que cada um deve ter quando diagnosticada a 
doença. São dicas simples repassadas por nutricionistas, 
endocrinologistas, psicólogos, enfermeiros, entre outras 
especialistas que ajudam a controlar a diabete, seja ela 
medicação, alimentação e outras atividades saudáveis que 
fazem o diabético levar uma vida normal e saudável.

Há quanto tempo existe a 
Associação dos Diabéticos de 
João Pessoa (ADJP)?

A nossa associação foi idea-
lizada e fundada pela diabética 
Isa Maia, já falecida, e dos pais 
cujos filhos eram portadores da 
diabetes no dia 15 de setembro 
de 1989. Ela é uma sociedade sem 
fins lucrativos constituída por 
pessoas portadoras do diabetes 
tipo 1 e 2, cujo objetivo é congre-
gar os portadores dessa patologia 
seus familiares e amigos, para 
maior conhecimento sobre a 
doença e melhoria da assistência 
médica e social.

O que vem a ser diabetes 
tipo 1 e 2?

Diabetes é uma condição crô-
nica associada com níveis anor-
malmente elevados de açúcar 
(glicose) no sangue. O diabetes 
tipo 1 é tratada com insulina, 
exercício e uma dieta para dia-
béticos. Diabetes tipo 2 é o pri-
meiro tratado com redução de 
peso, uma dieta para diabéticos, 
e exercício físico. Quando estas 
medidas não forem suficientes 
para controlar o açúcar elevado 
no sangue, medicações orais são 
usadas. Se os medicamentos orais 
ainda são insuficientes, os medi-
camentos insulina e injetáveis   são 
adicionados.

Quais as consequências de 
uma diabete não controlada?

O diabetes não controlado 
pode causar doenças dentárias, 
sendo um dos principais pro-
blemas gengivite; doença ocular 
diabética que é muito grave que 
pode levar à perda de visão; 
doenças cardíacas e de sangue, 
sendo estas as principais causas 
de morte entre os diabéticos; 
causar problemas nos pés graves, 
até mesmo à amputação devido 
a cortes nervosos danos, bolhas, 

arranhões e feridas podem passar 
despercebidos e os problemas de 
circulação já que a má circulação 
sanguínea é a principal causa de 
doença e morte entre os diabé-
ticos. 

Cerca de quantos diabé-
ticos existem hoje em João 
Pessoa?

Conforme estatísticas da 
Organização Mundial da Saúde 
10% da população é diabética, 
sendo um número crescente 
devido as alimentações rápidas, 
falta de exercícios e ao modo de 
vida sedentária das pessoas. Na 
nossa associação nós ainda temos 
um pequeno número de associa-
dos devido a falta de divulgação, 
sendo em torno de 100 pessoas 
de baixo rendimento, cuja renda 
familiar é de um a dois salários 
mínimos, que nos procura para 
buscar as informações que eles 
não conseguem obter nos consul-
tórios médicos.

Onde funciona a associa-
ção?

As reuniões mensais, onde 
ocorrem as palestras e orienta-
ções com profissionais da saúde 
que tratam a diabetes acontecem 
sempre na terceira quinta-feira 
de cada mês às 14 horas, no pátio 
da Paróquia da Igreja do Rosário, 
Jaguaribe. Como no momento a 
ADJP não dispõem de sede pró-
pria é possível manter contato 
pelo e-mail diabeticosjoaopes-
soa@gmail.com ou pelo telefone 
(083) 9600-8112 ou 8802-6258. 
As nossas palestras são feitas 
por nutricionistas, enfermeiros, 
psicólogos, endocrinologistas, ou 
seja, com todas as especialidades 
que lidam com o diabético. Para 
manter a ADJP nos cobramos de 
nossos associados uma taxa de R$ 
5, não sendo obrigatória porque 
é feita de acordo com as condi-

“Conforme 
estatísticas 
da OMS, 
10% da 
população é 
diabética”

A

e ajuda para diabéticos

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012

EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

ções do associado. Por exemplo, 
tem reuniões que ninguém tem 
condições de colaborar com essa 
taxa porque os nossos associados 
são carentes.

Como se realiza o trabalho 
da ADJP?

Ela é um lugar onde os diabé-
ticos expõem a realidade da doen-
ça, suas expectativas e tentativas 
de intervenção social e política. 
Assim, compreender esse proces-
so de interpretar e dar sentido ao 
adoecimento e a saúde é impor-
tante porque revela as formas que 
utilizamos para lidar com esses 
fatos no dia-a-dia de uma pessoa 
portadora da diabetes. Para isso, 
nós contamos com a colaboração 
de instituições, a exemplo da 
Maçonaria, para promovermos 
eventos sociais tais como a Páscoa 
Diet, Dia das Mães, tendo o foco na 
inclusão social dessa comunida-
de, mostrando que o portador de 
diabetes pode estar presente em 
todos os eventos sociais, basta para 
isso que a sociedade lembre-se de 
incluir em seus cardápios alimentos 
e bebidas diets.

Qual a importância da asso-
ciação para o diabético?

A associação é importante 
em termos da educação para o 
diabético. Porque quando você 
vai a um endocrinologista, ele dá 
as orientações sobre os alimentos 
que devem ser evitados e sobre as 
medicações que serão utilizadas. 

Mas existem outras coisas que 
devem ser informadas aos diabéti-
cos, a exemplo de como cuidar dos 
pés, da visão e de como fazer um 
exercício físico porque a diabete 
quando diagnosticada requer toda 
uma reestruturação de vida.

O que vem a ser uma reestru-
turação de vida do diabético?

Isso pode ser feito entre o 
contato com portadores de dia-
betes que já passaram pela pior 
fase que é a da descoberta da 
doença, é que ela consegue se 
organizar e aprender sobre con-
duzir a nova alimentação e hábi-
tos de viver com a doença. Uma 
pessoa com diabetes pode levar 
uma vida normal e saudável, se 
o seu diabetes está sob controle. 
Isto pode ser alcançado seguindo 
de perto o conselho do médico, 
equilibrando a medicação, dieta 
e exercício, reduzindo o stress e 
ter uma perspectiva positiva para 
a vida. Ou seja, diabético ajudando 
ao diabético.

Quais as orientações pas-
sadas a uma criança diabética?

Nós já tivemos o caso de um 
pai que procurou a associação 
para saber como iria fazer para 
controlar os impulsos de sua filha, 
uma criança diabética. Isso ocorre 
muito porque para uma criança 
entender que está em uma festa 
onde todas as demais crianças 
estão comendo doces e ela não 
pode comer é muito difícil. Então, 

nós procuramos receitas de como 
se pode fazer um bolo para diabé-
ticos, como fazer docinhos, entre 
outros, porque isso faz parte de 
uma convivência entre pessoas do 
mesmo problema. Além da criança 
o adolescente também tem muita 
dificuldade de conviver com a 
doença no meio social.

Que drogas deve uma pes-
soa com diabetes evitar?

As pessoas com diabetes de-
vem evitar todas as drogas que 
aumentam os níveis de açúcar no 
sangue ou inibir os sintomas de 
hipoglicemia de aparecer. A bebi-
da por exemplo, é uma que eleva 
os níveis de açúcar no sangue, 
portanto ela não deve ser ingerida 
pelo diabético.



Agende-se! 
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Surf naturista, leilão e forró

Os praticantes de surf e bodyboard poderão 
desfrutar nos dias 15 e 16 de setembro do 5º 
Tambaba Open de Surf Naturista, que será 
realizado na praia de Tambaba, localizada no 
município do Conde, litoral Sul da Paraíba. O 
evento está sendo organizado pela entidade 
Naturistas Unidos (NU) e tem apoio da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), responsável 
pela divulgação em meios de comunicação do 
país. 

A 5ª Edição do Tambaba Open de Surf 
Naturista vai comemorar os cinco anos do 
Projeto SurfNU, que tem como proposta difundir 
o naturismo através do surf. O evento pretende, 
também, congregar e estimular o desenvolvimento 
de práticas esportivas naturistas e incentivar a 
frequência de jovens. Os organizadores afirmam 
que o evento quer despertar a população 
para uma consciência ecológica e consolidar o 
naturismo como movimento filosófico que busca a 

vida ao natural.
“Esse esporte representa bem o espírito 

naturista – liberdade, interação e respeito 
pela natureza”, explica o coordenador do 
Projeto SurfNU, Carlos Santiago. Segundo ele, 
o projeto é o único do gênero no mundo, e será 
apresentado pela delegação brasileira no 33º 
Congresso Internacional de Naturismo que 
acontecerá na Croácia, no mesmo período em 
que vai ser realizado o 5º Tambaba Open de Surf 
Naturista.

Competição – Durante o campeonato serão 
disputadas três categorias: local  (sem limite de 
idade, destinada ao residente ou frequentador 
da praia de Tambaba e que esteja devidamente 
habilitado pela Comissão de Credenciamento 
Local); Open (categoria aberta e sem limite de 
idade); e o maior grau de dificuldade (Expression 
Session) – categoria aberta e sem limite de 
idade.

Tambaba vai sediar Open de Surf Naturista

Amanhã, a Amazona estará realizando o 
encerramento do II Curso de Multiplicadores 
de Prevenção às DST/HIV/AIDS. Como 
resultado prático, foi elaborada uma carta 
pelos cursistas com propostas para as áreas 
da saúde e educação. Esta Carta Proposta visa 
à implantação de ações nas escolas públicas e 
unidades de saúde da família que intensifiquem 
as atividades de prevenção às DST/HIV/AIDS 
junto aos alunos e usuários dos serviços de 
saúde, a serem apresentadas aos gestores 
do município de João Pessoa e do Estado da 
Paraíba.

Dessa forma, os participantes do curso 
estarão reunidos no Hotel Xenius a partir 
das 14h. Para a ocasião foram convidados 
a secretária de saúde do Município de João 

Pessoa, Roseane Meira, e do Estado, Waldson 
Dias de Souza, e de Educação; além dos 
coordenadores da Seção Municipal de DST/
AIDS e da Gerência Operacional de DST/AIDS 
do Estado e os coordenadores do Programa de 
Saúde nas escolas.

O curso teve o objetivo de promover a 
intersetorialidade da educação em saúde 
visando a redução da transmissão das DST/
HIV/AIDS e o público alvo são: Agentes 
Comunitários de Saúde, Gestores/as Escolares, 
Professores/as e Técnicos.

Esta atividade está contemplada no 
Projeto Garotada Solidária com o patrocínio 
da Petrobras, através do Programa 
Desenvolvimento & Cidadania e Governo 
Federal.

Amazona encerra Curso de Prevenção às DSTs/AIDS

A praia de Tambaba vai sediar a 5ª edição do Open de Surf 
Naturista em setembro. O grupo Energisa renova a sua fro-
ta e vende veículos, caminhões e motos em leilão online e a 
Amazona encerra Curso de Prevenção às DSTs/AIDS.

A Associação dos Filhos e Amigos de Olho D´Água (Asfidágua) realiza amanhã, na sede da Asfita 
(Associação dos Filhos de Itaporanga), localizada no Retão de Manaíra, em João Pessoa, o “3º Forrofidágua”, que 
tem início previsto para as 22h.

O Forrofidágua é um evento tradicional realizado anualmente que reúne todos os filhos e amigos da 
cidade de Olho D´Água, numa promoção da Asfidágua, fundada no dia 25 de agosto de 2007. O evento resgata a 
tradição histórica da cidade que sempre realiza a melhor festa junina do Vale do Piancó. 

Amanhã, quando estará ocorrendo o 3º Forrofidágua, a diretoria da Asfidágua estará comemorando 
também o aniversário de fundação da entidade. Para participar do 3º Forrofidágua e das comemorações 
alusivas aos cinco anos de aniversário da Asfidágua, a entidade está arrecadando uma taxa simbólica de R$ 
10,00 (dez reais), recurso que será destinado aos custeios das atrações artísticas que se apresentarão durante a 
festa.

Os interessados em adquirir os seus ingressos de forma antecipada poderão obtê-los na sede provisória 
da entidade, localizada na Rua Rodrigues de Aquino, 320, 1º Andar, Sala 201, João Pessoa, ou fazer contatos 
pelos telefones (83)8716-3868, 9813-8462 e 3021-7554. 

A diretoria da Asfidágua convida todos os filhos e amigos de Olho D´Água para se confraternizarem 
durante uma data tão marcante, que representa todos os olhodaguenses. Muitos olhodaguenses do município 
e que moram atualmente em outras cidades da Paraíba e até em outros Estados já confirmaram presença no 
evento que já é histórico e tradicional.

FOTOS: Arquivo

O Grupo Energisa, que atua no setor de 
distribuição de energia elétrica com cinco 
distribuidoras no Brasil, irá leiloar alguns veículos 
e caminhões em virtude de um programa de 
renovação de frota.

Ao total são 185 lotes localizados nas 
cidades de Cataguases/MG, Aracaju/SE, João 
Pessoa/PB, Campina Grande/PB e São Bernardo 
do Campo/SP e tem como destaque: 125 
veículos sendo: Toyota Bandeirantes BJ 55LP 
B ano 2000/2000; Toyota Hilux CS 4x4 ano 
2005/2006; Pickup Toyota Rilux CS 4x2 ano 
2005/2006; Mitsubishi L200 CD ano 2004-
2005; Pickup Mitsubishi L200 GL CD 4x4 ano 
2004/2005; 16 Caminhões Ford F350 G ano 
2000-2000/ Ford F14000 HD ano 1997/1997 e 
43 Motos Honda NXR150 Bros KS/GC 125 Fan/
CG 125 Titan.

O encerramento acontecerá no próximo 
dia 27 de agosto a partir das 12hs. A utilização 
da internet no processo proporciona que 
interessados possam participar de imediato, 
oferecendo os lances através do site da Superbid 
(www.superbid.net)

Como Participar - As fotos e descrições 
completas dos ativos estão disponíveis no 
site www.superbid.net Para ofertar lances, é 
necessário se cadastrar e solicitar habilitação – 
todo o processo pode ser online. Quem quiser ir ao 
pregão presencial, deverá se dirigir na data e hora 
do encerramento à Al. Lorena, 800 – São Paulo/
SP. Os interessados em visitar os ativos antes do 
leilão devem entrar em contato com a Central de 
Atendimento da Superbid, através do Telefone: 
(11) 2163-7800 ou via e-mail: cac@superbid.
net

Energisa realiza leilão de veículos online 

Forrofidágua na Asfita
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Projeto Vértice leva
espetáculo de dança 
ao Santa Roza
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Eulâmpio Neto expõe, a partir de hoje, na Usina Cultural 
Energisa, peças inspiradas no livro Eu, de Augusto dos Anjos

Oliveira de Panelas é 
uma das atrações do 
Augusto das Letras

Zé Filho e outros
guitarristas fazem 
show no Sesc
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EVENTO MÚSICA

A poesia do paraibano 
Augusto dos Anjos em 
forma de esculturas em 
estilo expressionista. É o 
que o artista plástico per-
nambucano – radicado na 
Paraíba há 28 anos - Eu-
lâmpio Neto mostra em 

10 peças esculpidas em terracota - um 
tipo de cerâmica, rígida e durável - na 
exposição intitulada Eu e Augusto, que 
será inaugurada a partir das 19 horas 
de hoje, na Usina Cultural Energisa, 
localizada no bairro da Torre, em João 
Pessoa. A individual – que poderá ser 
visitada pelo público até o próximo dia 
31 - integra a programação de abertura 
do Projeto “Augusto das Letras”, evento 
realizado pela Fundação Cultural de 
João Pessoa - Funjope, órgão vinculado à 
Prefeitura Municipal, em comemoração 
ao centenário de lançamento do livro Eu, 
completado em junho deste ano. 

Em entrevista concedida para o 
jornal A União, Eulâmpio Neto explicou 
que cada peça – cuja altura varia entre 
32 centímetros a 45cm - está relacionada 
com um poema de Augusto dos Anjos, 
que nasceu no Engenho Pau d’Arco, 
em Sapé, no dia 20 de abril de 1884, e 
morreu na cidade de Leopoldina-MG, 
em 12 de novembro de 1914. Nesse 
sentido, eis alguns nomes das esculturas: 
Macaco Antropofágico, Misantropo (o 
cabeça de porco), Carnificina (o verme) 
e Consciência. No caso desta última obra, 
ele esculpiu um morcego mordendo a 
cabeça de um homem, como se alguma 
coisa estivesse sempre a ser lembrada, 
pesando de uma forma incômoda. 

Apesar de ter se inspirado em uma 
estrofe de cada poesia para esculpir as 
peças, o artista comentou que nem to-
das as esculturas receberam os títulos 
homônimos dos respectivos poemas de 
Augusto dos Anjos. A justificativa por 
ele dada foi a de ter percebido que o 
conteúdo usado para se inspirar não se 
adequava para a criação da obra. 

Admirador da obra literária de 
Augusto dos Anjos, o artista plástico 
Eulâmpio Neto confessou que o projeto 
de realizar uma exposição de escultu-
ras inspirada nas poesias do autor do 
Eu começou a ser concebido, na ver-
dade, há quatro anos, estimulado pelo 
que classificou de “crueza dos poemas, 
que traz os fantasmas do homem à 
tona”. Segundo ele, a ideia era promo-
vê-la no final deste ano, mas, no que 
considerou “uma feliz coincidência”, o 
crítico de arte Eudes Rocha soube do 
projeto e o convidou para participar 
do “Augusto das Letras”.

A propósito, membro da Associação 
Brasileira de Críticos de Arte e curador 
da exposição Eu e Augusto, Eudes Rocha 

FOTO: Divulgação

Guilherme Cabral
Guipb_jornalista@hotmail.com

Poesia esculpida

ressalta que o expressionismo foi o “me-
lhor estilo” encontrado por Eulâmpio 
Neto para “exprimir dor,  angústia, sofri-
mento e revolta”. Para tanto, o crítico, em 
texto intitulado “Usando a cerâmica para 
falar de poesia”, destaca que o artista 
“lança mão dessa proposta, desse esti-
lo, para moldar na argila o discurso do 
nosso “poeta maior” Augusto dos Anjos”. 

De acordo com Eudes Rocha, o 
intuito de Eulâmpio Neto com a expo-
sição “era plasmar no barro as ideias 
extraídas de cada um dos versos, o que 
resultou num sensacional conjunto de 
10 esculturas em terracota que, para 
melhor fruição do público visitante, 
escolhemos colocar diante de cada 
escultura a respectiva estrofe que en-
sejou a sua produção, a sua criação no 
universo das artes visuais”. 

Na opinião do crítico e curador, 
ainda, o visitante vai se deparar “com 
imagens fortes, por vezes até chocan-
tes, e isto se deve à própria poesia de 
Augusto dos Anjos, que, sem qualquer 
parcimônia e a todo tempo fala de 
sentimentos sombrios, da sua repulsa 
às misérias e infâmias que acometem 
a humanidade, falando das dores do 
mundo, dos fantasmas do remorso, 
de medos e de amores sufocados”. Ao 
observar o realismo das esculturas, 
Eudes Rocha chegou à conclusão que 
“Eulâmpio desafiou a si próprio na 
interpretação desses versos e, certa-
mente, saiu-se bem nessa empreitada. 
É bem verdade”, admitiu, “que há algo 
de chocante nesse conjunto escultó-
rico, mas não poderia ser diferente 
quando se tenta interpretar a poesia 

de Augusto, que escolheu a dor, o medo 
e a angústia para falar da existência 
humana...”. 

Já no texto de apresentação da expo-
sição, o jornalista Walter Galvão lembra, 
por exemplo, que “havia um encontro 
marcado desde sempre entre a imagina-
ção criadora de Augusto dos Anjos e a de 
Eulâmpio Neto. Encontro que se mate-
rializa nesta mostra. É o lugar entre um 
ideal, a arte como intento transcendente, 
e o radicalismo da experiência racional e 
crua do viver e suas circunstâncias como 
o parto e a perda, o medo, a morte e a dor. 
Estamos diante de um espaço virtual, 
psíquico, mas também concreto, onde o 
pesadelo sopra uma fantasia transgres-
siva no vidro incandescente da angústia 
cotidiana”.

“Eulâmpio, nas peças que inter-
pretam e simbolizam os poemas, como 
em Mater, Versos íntimos, Psicologia 
de um vencido, é o escultor da crise 
total, focaliza e reinventa o convulso 
e o agônico, reelabora o céu sombrio 
do abismo existencial do materialismo 
sem as ilusões redentoras do romantis-
mo sentimental. Faz a crônica sensorial 
do aniquilamento do lirismo sem a per-
da do sensualismo da forma corpórea 
básica, mantendo a paixão das criações 
indispensáveis à mutação simbólica 
das referências interpretativas do ser”, 
observou Galvão.

Na opinião de Walter Galvão, “os 
dois artistas distantes no tempo cro-
nológico, mas viventes de uma mesma 
temporalidade histórico-estilística, a 
modernidade das convulsões enfrenta-
das pelo sujeito em crise, conquistaram 
espaço autoral legítimo, irreversível, 
para referências quanto a avanços do 
fazer artístico em tempos de crise. Jun-
tos, eles propõem, nesse agora de novas 
e radicais mutações da arte e da vida, o 
humano demasiado humano que nos 
impulsiona e que nos devora”.

Natural de Recife-PE, Eulâmpio 
Neto – que também é graduado em 
Medicina Veterinária e professor de 
Anatomia Humana da Universidade 
Federal da Paraíba – já tem a ideia 
do próximo projeto. Trata-se de uma 
exposição com peças em terracota 
inspiradas em sinfonias, a exemplo 
do Réquiem, de Mozart, e O Inverno, 
de Vivaldi. No entanto, ele admitiu 
que ainda pensa como deverá realizar 
a adaptação das obras em esculturas.

SErviçO

Exposição: Eu e Augusto 
Artista: Eulâmpio Neto
Abertura: Hoje
Horário: 19h
Local: Usina Cultural Energisa, em João Pessoa
Endereço: Avenida Juarez Távora, 243, Torre  
Encerramento: 31 deste mês

Consciência, uma das 
obras do artista 
plástico, que teve 
como inspieração o 
poema “O morcego”
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Vivências

Concorrido evento no Rio de Janeiro, em 15/8, 
reuniu imortais da Academia Brasileira de Letras 
(ABL), atores e personalidades para o lançamento 
do “Livro das Horas”, da nobre escritora e acadêmica 
Nélida Piñon.

Nesta obra, a autora reflete de forma envolven-
te sobre a vida, partilha ideias com autores clássi-
cos como Homero e Sófocles e, ao mesmo tempo, 
interage com grandes escritores contemporâneos: 
“Não tenho filhos, mas leitores, capazes por si sós 
de defenderem a civilização contra os avanços da 
barbárie. A eles nomeio sucessores de uma linhagem 
irrenunciável”.

Muito gentil, a querida Néli-
da Piñon assim me endereçou um 
exemplar do seu trabalho: “Ao que-
rido presidente Paiva Netto, sem-
pre notável homem de cultura e de 
causa humanística. Da admiradora 
Nélida Piñon. Rio, 15/8 /2012”.

Renata Ceribelli e Zeca Ca-
margo 

Durante a 22ª Bienal Interna-
cional do Livro de São Paulo, que 
se encerrou no domingo, 19/8, os 
jornalistas Renata Ceribelli e Zeca 
Camargo me presentearam com o 
livro “Medida Certa — Como che-
gamos lá”, em que relatam a impor-
tante experiência de perder peso e 
ganhar saúde, sob o olhar do teles-
pectador, em um quadro do mesmo 
nome no programa “Fantástico”, da 
TV Globo. Aliás, de grande interesse 
para todos nós.

Agradeço aos ilustres colegas 
pelas respectivas dedicatórias que 
me enviaram: “Paiva Netto, fiquei 
feliz em saber que você acompa-
nhou nossa batalha. Com carinho, 
Renata Ceribelli”. “Paiva Netto, 
mais uma jornada para você acom-

panhar com a gente! Abração, Zeca Camargo”.

Crianças da lBV falam à CBN
Alunos do Instituto de Educação da LBV, em 

São Paulo/SP, também marcaram presença no maior 
evento literário da América Latina. Entre as ativida-
des, descontraidamente participaram da Oficina de 
Rádio da CBN. Aos comunicadores Fábio Pawlyszyn e 
Oswaldo Bruno, as crianças concederam entrevistas, 
falando da alegria de estarem na Bienal e do incen-
tivo recebido, na escola da LBV, por intermédio do 
Programa Permanente de Leitura. 

Este tema tem sido uma preo-
cupação constante de pais e do po-
der público. Muito se tem falado, 
mas há poucos resultados vistos. 
Recordo que o já falecido escritor 
e compositor Zé 
Rodrix, em uma tro-
ca de mensagens, 
disse-me que falava 
com seus filhos que 
as drogas são ma-
ravilhosas: euforia, 
alucinações, em-
briagues, encoraja-
mento. Falava isto 
para não causar 
reação como as que 
os filhos reagem 
quando se surpre-
endem com os pais 
nas mentiras de Pa-
pai Noel e de Coelhinho da Páscoa. 
Quando os filhos experimentam as 
drogas, acham-nas maravilhosas: 
papai está mentindo! Mas o que 
ele batia mesmo é nas consequên-
cias desastrosas do uso das mes-
mas: catastróficas para a saúde, 
para o convívio familiar e para a 
sociedade.

O foco para esta minha abor-

dagem é a respeito do adolescente 
traficante. Esta semana, segundo 
matéria veiculada pelos canais 
de televisão, está em vista de ser 
aprovado um projeto de lei em que 

consta o seguinte: O 
adolescente traficante 
que for apreendido 
somente será internado 
em casa de detenção/
recuperação se o for 
pela terceira vez. Ale-
gam que isto diminui-
ria os internamentos e 
evitaria que o adoles-
centes saíssem piores 
do que entravam. 
Tenho minhas dúvidas 
a respeito. Primeira-
mente creio que isto dá 
um certa sensação de 

impunidade. Até ele ser flagrado 
pela terceira vez, já terá procurado 
outros meios para burlar a vigilân-
cia policial e já terá espalhado mui-
to mal. Por outro lado, creio que os 
traficantes adultos mais poderosos 
poderão se sentir encorajados a re-
crutar mais adolescentes, estimu-
lados pela impunidade. Não seria 
mais eficiente dotar as instituições, 

que hoje funcionam somente com a 
dedicação dos poucos funcionários, 
de melhores condições de traba-
lho? Ou aumentar efetivos, capaci-
tar o pessoal encarregado, estabe-
lecer programas individualizados 
de reintegração à sociedade? Acho, 
respeitando as opiniões alheias, 
que isto seria muito melhor que a 
impunidade.

As penas aplicadas a infra-
tores têm três finalidades: Ela é 
punitiva, intimidativa e recupera-
tiva. Deverá o criminoso ser puni-
do, com isso se sentir intimidado 
a não cometer mais faltas, e ser 
recuperado para novamente ser 
reintegrado ao convívio social. In-
felizmente, no Brasil estas medi-
das são difíceis de ser vistas, pois 
a cada dia aparecem favorecendo 
os apenados. A impunidade cada 
vez aumenta mais, aumentando 
consequentemente a insegurança 
do cidadão. Urge que este projeto, 
sobre o adolescente traficante, 
seja devidamente avaliado. Que 
as políticas públicas de combate 
ao tráfico sejam revistas, pois até 
agora os resultados são desani-
madores.

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

No Jornal de Hontem
Fernando Moura, superintendente de A 

União, recentemente trouxe ao conhecimento 
de leitores do seu Jornal de Hontem, uma pas-
sagem já esquecida na minha pequena biogra-
fia de político. No afã de falar de jornalistas e 
escritores que enveredaram pelo mundo da 
política, arrancou do velho arquivo do jornal 
uma nota sobre minha frustrada pretensão de 
ser vereador em Arara no ano de 1982.

Eu desejava concorrer a pleito eleitoral 
atendendo apelos de dois velhos amigos, Mari-
sio Moreno e José Medeiros, dos quais me apro-
ximei na esteira da amizade do meu avô José 
Nunes, que cativou Arara concertando sapa-
tos, contando repetidas histórias e resumindo 
enredos de antigos filmes ali exibidos nos anos 
sessenta do século passado.

- Pra que tu vai se meter nisso. Cuida do 
teu trabalho.

Nas palavras de minha mãe encontrei bal-
de de gelo, recolhi-me sem questionar. Trinta 
anos depois continuo agradecendo porque me 
fez tal advertência. Ganhei a liberdade de não 
expor minha família e o jornalismo preservou 
um apaixonado por essa arte de fazer jornal e 
de habitar redações. Não esqueço as lições de 
Nathanael Alves nem os conselhos de Gonzaga 
Rodrigues, que me induziram a não arredar-pé 
das redações, dos quais continuo aprendiz.

Por obedecer minha mãe, que recusou con-
cordar com minha pretensão, a política perdeu 
um idealista, mas ganhei a liberdade de exercer 
a atividade que me traz alegria e emoção. Emo-
ção pelo que faço e alegria porque estou, na 
pequenez do meu espaço, exercitando minhas 
ideias, tentando contribuir para a confrontação 
de pensamentos que levem a construção de 
sociedade fraterna.

Não sei se a profissão de jornalista con-
tribuiria para ganhos nas urnas. Tirando As-
sis Chateaubriand, dono do maior império da 
imprensa do país, foi senador pela pressão da 
caneta e menos pelo eloquência de pronuncia-
mentos ideológicos. Até chegaram a publicar 
uma foto sua quando dormia durante uma ses-
são no Senado. Visavam atingir menos Chateau-
briand e mais nossa pequena Paraíba.

Poucos ganham notoriedade ao trocar a 
caneta pela busca do voto. Talvez José Américo 
político e o homem escritor conviveram pacifi-
camente, pois construiu uma boa obra literária, 
deixou belo exemplo como senador e gover-
nador, bem diferente de Graciliano Ramos. O 
escritor suplantou o político em Graciliano.

A crônica e os anos de redação não deram a 
Gonzaga uma cadeira na Câmara de Vereadores. 
Perdeu a cidade, ganhamos o cronista. Como 
ele, outros da imprensa buscam na política, 
mas nem sempre encontram a acolhida do 
povo. Povo sábio.

Tirando exageros do Jornal de Hontem, fruto 
da amizade com Moura, eu continuo esperançoso 
e apostando que as utopias também se realizaram. 
Permaneço acreditando na força da palavra escrita 
para modificar o mundo, mas do que nas palavras 
que soam no campanário das casas legislativas. 
Por isso hoje, mais do que naquela noite quando 
mamãe cortou minha pretensão de se tornar par-
lamentar, vejo que é possível, enquanto jornalista, 
contribuir para a edificação do edifício social sem 
opressores nem oprimidos. Mesmo sendo um sim-
ples ajudante que mistura a massa.

 O escritor José Cavalcante, cujos livros 
Carlos Roberto de Oliveira programa relança-
mento, que aguardamos ansiosos, largou a vida 
pública depois de ter sido prefeito de Patos e 
deputado estadual, para escrever sobre as peri-
pécias do caboclo do mato, o homem sertanejo 
cheio de sabedoria. Estava sempre com uma 
anedota para contar. Contava direito.

José
NunesIncentivo à leitura

Adolescentes e drogas

Deverá o 
criminoso ser 
punido, com 
isso se sentir 
intimidado a não 
cometer mais 
faltas e ser
reintegrado ao 
convívio social
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Augusto das Letras será 
aberto hoje na capital

Em cartaz
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A Casa 
Silenciosa

A Casa Silenciosa, longa-metragem de Chris Kentis e Laura Lau

Roteiro

A CASA SILENCIOSA (Silent House, EUA/FRA, 2011). 
Gênero: Terror. Duração: 85 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Chris Kentis e Laura Lau, com Adam 
Trese, Elizabeth Olsen. Sarah está presa em uma 
antiga casa de campo da família. Ela, seu pai John 
e seu tio Peter estão reformando o imóvel para 
colocar à venda. Os dois homens discutem e Peter 
resolve e ir até a cidade, deixando Sarah e seu pai 
sozinhos na casa. Aos poucos, a jovem começa a 
perder o contato com o mundo exterior, aterrori-
zada por acontecimentos estranhos. Manaíra 8: 
14h10, 16h10, 18h30 e 20h40.

MARIGHELLA (BRA, 2012). Gênero: Documentário. 
Duração: 100 min. Classificação: 10 anos. Direção: 
Isa Grinspum. Carlos Marighella foi o maior inimigo 
da ditadura militar no Brasil. Este líder comunista 
e parlamentar foi preso e torturado, e tornou-se 
famoso por ter redigido o Manual do Guerrilheiro 
Urbano. CinEspaço 1: 14h40, 17h, 19h20 e 21h40. 
Hoje e amanhã não haverá a sessão das 21h40.

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: 
Comédia. Duração: 112 min. Classificação: 14 
anos. Direção: Eric Toledano e Oliver Nakache, com 
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é 
um aristocrata rico que, após sofrer um grave 
acidente, fica tetraplégico. Precisando de um 
assistente, ele decide contratar Driss, um jovem 
problemático que não tem a menor experiência 
em cuidar de pessoas no seu estado. Aos poucos 
ele aprende a função, apesar das diversas gafes 
que comete. Philippe, por sua vez, se afeiçoa cada 
vez mais a Driss por ele não tratá-lo como um 
pobre coitado. Aos poucos a amizade entre eles 
se estabele-se, com cada um conhecendo melhor 
o mundo do outro. CinEspaço 1: 21h40 (Pré-estreia 
hoje e amanhã)

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: 18h45 e 21h30.

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 compli-
cados. 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 

Homenageando o cen-
tenário do Eu, começa hoje o 
evento “Augusto das Letras”, 
iniciativa da Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope), 
mas que foge da ideia de ape-
nas palestras e debates sobre 
a vida e obra de Augusto dos 
Anjos. Indo até o dia 31 deste 
mês, o evento conta com lan-
çamentos de livros, apresenta-
ções de dança, exposições ico-
nográficas, recitais poéticos e 
um repente do pernambucano 
Oliveira de Panelas.

A abertura, que acontece-
rá hoje às 19h na Usina Cultu-
ral Energisa, fica por conta do 
escultor pernambucano Eu-
lâmpio, que traz a exposição 
Eu e Augusto, com 10 obras 
baseadas nos sonetos do poe-
ta paraibano.

Após a exposição, será 
realizada uma palestra mi-
nistrada pelo escritor e poeta 
Bráulio Tavares, na qual par-
ticiparão como debatedores 
o jornalista Rinaldo Gama e a 
escritora Ângela Bezerra de 
Castro, da Academia Paraiba-
na de Letras.

Finalizando a noite, 
Oliveira de Panelas fará um 
repente com o mote “a mão 
que afaga é a mesma que 
apedreja”.

Lúcio Villar, diretor geral 
da Funjope, justifica que um 
poeta como Augusto dos An-
jos tinha que ter seus poemas 
revistos em várias linguagens 
igualmente incomuns. Por 
isso, alguns poemas de Augus-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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Sarah está presa em uma anti-
ga casa de campo da família. Ela, seu 
pai John e seu tio Peter estão refor-
mando o imóvel para colocar à venda. 
Os dois homens discutem e Peter 
resolve e ir até a cidade, deixando 
Sarah e seu pai sozinhos na casa. Aos 
poucos, a jovem começa a perder o 
contato com o mundo exterior, aterro-
rizada por acontecimentos estranhos.

mais complicado do que dividir a mesma cama. 
Manaíra 1: 15h50 e 20h30.

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 Ge-
neral Aladeen (Sacha Baron Cohen), ditador de 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. Manaíra 4: 
12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45. CinEspaço 
4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

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 transformar 
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. Manaíra 5: 13h30, 16h20, 
19h15 e 22h. Manaíra 6: 12h30, 15h20 e 20h50. 
Tambiá 6: 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50.
A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: Drama. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com João Miguel, Vinicius Nasci-

meno, 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. Manaíra 1: 13h20 e 18h15. 
Tambiá 3: 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 demô-
nio da Tasmânia. Manaíra 8: 13h50, 15h40, 17h50 
e 20h. 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 Le-
gendado. Direção: Christopher Nolan, com Christian 
Bale, Gary Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os 
eventos ocorridos em Batman - O Cavaleiro 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 crimes de Harvey 

Dent. CinEspaço 4: 14h30, 17h45 e 21h. Manaíra 
2: 14h, 17h30 e 21h. Manaíra 7: 22h10. 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. Direção: 
Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender o fracasso 
de seu casamento com Vitória. Já Honório é um 
jornalista machão casado com Leila. E Fonsinho 
escritor solteiro, metido à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do homem no mundo 
atual, povoado por mulheres de ideias modernas. 
Tambiá 1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10..

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 acontecimen-
tos. Tambiá 4: 14h15, 16h15, 18h15 e 20h15. 

to serão recitados e, simulta-
neamente, um grupo de hip 
hop fará improvisações. Serão 
duas apresentações, que ocor-
rerão nos dias 29 e 30 das 17h 
às 18h30, na Praça de Eventos 
do Shopping Tambiá.

De acordo com o coor-
denador do evento, Carlos 
Aranha, a escolha de Bráulio 
Tavares como palestrante veio 
por ele ser um grande escritor. 
“Ele consegue captar em Au-
gusto uma visão muito mais 
ampla do que muitos críticos 
literários e acadêmicos ‘con-
servadores’. Será uma palestra 
mais contemporânea.” Já em 
relação à filmagem do evento, 
ele confirma: “todas as tardes 
e noites serão gravadas e a 
edição final resultará em um 

documentário que se chamará 
‘Augusto das Letras’”.

O projeto “Agosto das 
Letras” acontece anualmente 
desde 2007, quando home-
nageou o escritor paraibano 
Ariano Suassuna e este ano re-
cebe o nome especial devido 
ao centenário do “Eu”, única 
obra de Augusto dos Anjos.

Além da Usina Cultural 
Energisa e do Shopping Tam-
biá, “Augusto das Letras” acon-
tece no Casarão 34, na Livraria 
do Luís, na Academia Paraiba-
na de Letras e na Casa de Mu-
sicultura.

Augusto dos Anjos
Considerado um dos poe-

tas brasileiros mais originais, 
Augusto de Carvalho Rodri-

gues dos Anjos nasceu no Enge-
nho Pau d’Arco, em 20 de abril 
de 1884. Fez a escola secundá-
ria em João Pessoa e se formou 
em Direito no Recife-PE. Seu 
único livro, “Eu”, foi publicado 
em junho de 1912. No ano se-
guinte, ele se mudou para a ci-
dade de Leopoldina-MG, onde 
morreu vítima de pneumonia, 
em 12 de novembro de 1914.

Augusto dos Anjos é um 
dos poetas mais lidos do 
país, famoso por sua origina-
lidade temática na fase que 
antecedeu o modernismo. De 
início, tanto a crítica quan-
to o público ignorou o livro 
“Eu”, que só alcançou novas 
edições devido ao empenho 
de Órris Soares, amigo e bió-
grafo do autor.

Chuck Norris está fora de Os
Mercenários 3

Os Mercenários 3 não terá a volta de Chuck Norris. Em 
entrevista ao Access Hollywood, o ator adiantou que  não par-
ticipará da próxima produção. No segundo filme, o ator apa-
rece em duas cenas. Conhecido por suas opiniões conserva-
doras, ele reclamou no início do ano do vocabulário pesado 
do filme, e disse que os produtores acatariam seu pedido de 
amenizar Os Mercenários 2 e pegar uma censura 13 anos nos 
EUA. O fato de esse pedido não ter sido atendido - a sangueira 
e os palavrões permaneceram e garantiram ao filme censura 
17 anos no país - pode ter contribuído para a recusa de Norris 
de retornar em Os Mercenários 3. Por enquanto, apenas Nico-
las Cage está confirmado como novidade no terceiro filme. Os 
Mercenários 2 estreia no Brasil em 31 de agosto.

Notícias de outro mundo

Enquanto milhares de pessoas especulam o fim do mundo, 
prenunciado para acontecer em dezembro de 2012, um coletivo de 
jovens produtores e artistas paraibanos anda alheio a tais previsões, 
preferindo concentrar suas forças na preparação de outro “mundo”. 
Com uma programação que promete o melhor da música indepen-
dente local e nacional, além de atividades de formação, cinema, artes 
cênicas e visuais, o Festival Mundo chega ao seu oitavo ano, previsto 
para acontecer de 1 a 11 de novembro na Usina Cultural Energisa em 
João Pessoa, consolidando-se como o evento do gênero mais impor-
tante do Estado.

O festival já anunciou as quatro primeiras atrações confirmadas 
para a edição desse ano, com destaque para o show do pernambucano 
Siba. Músico integrante da extinta banda Mestre Ambrósio, com quem 
chegou a gravar quatro discos, Siba chega a João Pessoa para lançar o 
seu mais recente álbum intitulado “Avante”. Nesse novo trabalho, bas-
tante elogiado pela crítica especializada, o artista deixa de lado a linha 
que vinha seguindo nos discos anteriores com a Fuloresta do Samba e 
apresenta um som mais urbano que flerta com o rock e afrobeat, colo-
cando a guitarra como instrumento de frente na concepção artística do 
álbum.

Outra atração que já garantiu a sua presença foi a novíssima ban-
da baiana Maglore, que faz uma inusitada fusão de música brasileira se-
tentista com Britpop e Folk Americano, mistura batizada de “rock tro-
pical”. O grupo tem sido um dos principais expoentes da nova geração 
de artistas independentes da Bahia e já tem passagem por grandes fes-
tivais como o Fun Music em São Paulo e Festival de Verão de Salvador.

Da pequena e agradável cidade de Bragança Paulista vem a banda 
Leptospirose, uma das principais representantes do hardcore tupini-
quim, com mais de 10 anos de estrada e shows pelo Brasil e Europa. 
Liderada pelo guitarrista e vocalista Quique Brow, a Leptospirose já 
lançou três álbuns, sendo que o segundo saiu também por um selo ja-
ponês. Além de músico, Quique é um empreendedor cultural proprietá-
rio do Galpão Busca Vida, uma casa de shows em Bragança Paulista que 
abre espaço para a cena underground nacional.

Fechando a primeira leva de atrações anunciadas essa semana, 
a prata da casa Chico Correa & Electronic Band volta a se apresentar 
no Festival Mundo, depois de uma instigante performance na edição de 
2010, prometendo mais um show repleto de diálogos sonoros entre os 
ritmos regionais, o jazz e a música eletrônica. O quinteto capitaneado 
pelo versátil músico Esmeraldo Marques fez recentemente uma apre-
sentação no festival Paris Hip Hop dividindo a programação com artis-
tas como o brasileiro Criolo e o francês Zoxea.

O Festival Mundo é produzido pelo Coletivo Mundo - integrante 
do Circuito Fora do Eixo -, faz parte da Rede Brasil de Festivais Indepen-
dentes e foi contemplado no Prêmio Procultura de Apoio a Festivais e 
Mostras de Música através da Funarte, no Fundo Municipal de Cultura 
através da Funjope e conta ainda com o apoio do Sebrae. 

Arthur Pessoa
Músico
arthurpessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

Mark David Cha-
pman, condenado pela 
morte do ex-Beatle John 
Lennon, teve negado seu 
pedido de condicional, 
segundo informou on-
tem o site da emissora 
americana CNN. Esta 
era a sétima tentativa 
do ex-zelador de obter 
a liberdade, após passar 
mais de 30 anos na pri-
são de Attica, no estado 
de Nova York. Sua condi-
cional foi negada a cada 
dois anos, desde que ele 
pôde fazer o pedido pela 
primeira vez, em 2000. 
Em sua última tentativa, 
em setembro de 2010, 
Chapman alegou acre-
ditar “que se tornaria 
alguém por matar John 
Lennon”. 

Justiça americana 
nega condicional a 
Mark Chapman

Robert Plant, ex-vocalis-
ta do Led Zeppelin, anunciou 
as datas dos shows no Brasil. 
As apresentações serão em 
outubro no Rio de Janeiro 
(dia 18, no HSBC Arena), 
Belo Horizonte (dia 20, no 
Expo Minas), São Paulo (dia 
22, Espaço das Américas), 
Brasília (dia 25, no Ginásio 
Nilson Nelson), Curitiba (dia 
27, no Teatro Guaíra) e Porto 
Alegre (dia 29, no Gigantin-
ho). Plant trará ao país uma 
apresentação que mescla 
soul, blues e gospel. A atual 
turnê já passou pela Europa 
e ainda visitará outros países 
da América do Sul antes de 
chegar ao Brasil. Os ingres-
sos para o show em São Pau-
lo começaram a ser vendidos 
ontem. A compra pode ser 
feita pelo Livepass.

Robert Plant 
divulga datas de 
shows no Brasil

Mídias em destaque

Drops & notas
Foto: Divulgação

Cairé Andrade
Especial para A União

O repentista Oliveira de Panelas participa da homenagem com improvisos sobre poemas de Augusto
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Música

Zé Filho, Sydnei Carvalho e Roger Franco são as atrações de 
hoje do Projeto Intervalos Instrumentais, no Sesc Centro

Três dos principais guitarristas 
do país irão apresentar suas 
virtuosidades em show hoje à 
noite, no Sesc Centro, às 20h, 
no Projeto Intervalos Instru-
mentais. O músico Zé Filho 
faz as honras da casa para o 
paulista Sydnei Carvalho e 

para o mineiro Roger Franco. A ação é gratuita. 
Amanhã, eles apresentarão workshop sobre 
guitarra no mesmo local, às 10h.

O Intervalos Instrumentais é um proje-
to desenvolvido pelo Sesc Paraíba, desde o 
início deste ano, com o intuito de fomentar a 
produção do estado e estimular a produção 
instrumental dos artistas locais. Ao longo de 
2012, a instituição já apresentou o baixo, o 
sax e o teclado.

Zé Filho, que nasceu em Pernambuco, mas 
que vive há vários anos na Paraíba, iniciou sua 
carreira na música instrumental aos 15 anos e 
tem três discos lançados (Guitar Performance, 
de 1997; Q_Out, de 2001; Evolução, de 2007).

Ele é um dos principais nomes da guitar-
ra brasileira, em que é apreciado pela crítica 
especializada, com sucesso por onde passa. O 
artista já se apresentou como músico convi-
dado do grupo Jaguaribe e Carne no Festival 
de Jazz de Montreux e, em 2001, participou do 
Rock In Rio III com a banda Insight.

O paulista Sydnei Carvalho tem uma tra-
jetória marcante na guitarra brasileira desde 
a década de 90. Ele mescla o jazz com fortes 
elementos do rock, com uma pegada mais 
agressiva.

Já o mineiro Roger Franco, por sua vez, 
iniciou a carreira aos 20 anos e, pouco depois, 
passou a dar aulas de música para crianças da 
cidade onde morava. A partir deste processo, 
aprofundou seu conhecimento, fez cursos com 
músicos renomados e preencheu seu reper-
tório. Hoje, também é guitarrista da banda de 
heavy metal gospel Freedom.

FOTOS: Divulgação

Noite das guitarras
“Sydney já atua no mercado há muitos 

anos. Se formou na G&T, nos Estados Unidos, 
em 92. Mas, por lá, ele teve uma sacada muito 
interessante. Enquanto todo mundo estava 
estudando só guitarra, ele foi para lá e, além do 
curso na famosa G&T, ele fez o curso de Marke-
ting Musical. Quando voltou para o Brasil em 
95, por aí, era o único com essa especialização. 
Foi na época que começaram a surgir marcas e 
revistas e ele passou a trabalhar como diretor 
comercial de várias empresas e a desenvolver 
a carreira. Já o Roger vem na mesma linha que 
eu, de carreira com músicas autorais. Ele vai 
pela linha da música gospel”, explicou Zé Filho.

Quando se diz que Zé Filho irá fazer as 
honras da casa para os dois convidados é 
porque ele irá fazer a abertura do show com 
músicas autorais, assim como as de outros mú-
sicos consagrados. Após apresentar músicas 
que marcaram sua carreira e que, em breve, 
estarão no DVD ‘Zé Filho – Ao Vivo’, ele convi-
dará ao palco os guitarristas Sydnei Carvalho 
e Roger Franco para tocarem três obras juntos.

“Neste Projeto Intervalos Instrumentais, o 
formato prevê que dois convidados participem 
com o artista local do final do show”, disse Zé 
Filho. “Vamos tocar três músicas, que são Bad 
Horsie, do Steve Vai, uma autoral do Sydnei 
que se chama Double Vision e um medley meu 
que envolve Asa Branca, Luis Gonzaga, e Ovo, 
de Hermeto Pascal, feito no início da minha 
carreira”, completou.

Apesar de residirem em locais distintos, 
a distância não foi empecilho para o show em 
conjunto desta noite. Via internet, trocaram 
partituras e arranjos. Ontem, em workshop 
em Campina Grande, fizeram o primeiro ensaio 
presencial, ainda sem a banda de Zé Filho (Igor 
Wendell no teclado, Adriano Ismael no baixo e 
Almir César na bateria).

“A gente ensaiou pela internet. Hoje em 
dia, a gente manda as músicas por email”, disse.

Amanhã, encaram um workshop sobre 
guitarras no Sesc Centro, a partir das 10h. 
Nele, irão apresentar um pouco da vivência na 
carreira musical e trocar experiências técnicas 
com o público.

O paulista Sydnei 
Carvalho e o 
mineiro Roger 
Franco (acima) e o 
paraibano Zé Filho 
(ao lado), fazem 
show e workshop 
de guitarra na 
capital

 

O espetáculo O Castelo, da Pa-
ralelo Companhia de Dança, de João 
Pessoa, será apresentado hoje, às 
20h, no Teatro Santa Roza, dentro 
da programação do Projeto Vértice. 
Concebido em 2009 pelos bailarinos 
Arthur Marques e Joyce Barbosa, O 
Castelo reúne mostras de teatro, 
circo e dança. O Vértice é realizado 
pela Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope) e a entrada é franca.

Vencedor do prêmio Funarte 
de Dança Klauss Vianna 2008, do 
Ministério da Cultura/Petrobras, a 
encenação advém da obra literária de 
Franz Kafka e é dividida em 20 cenas. 
Com trilha sonora original executada 
ao vivo pelo músico Erick de Almeida, 
“O Castelo” conta com direção artís-
tica de Joyce Barbosa e direção do 
espetáculo de Lília Maranhão, Nídia 
Barbosa e Vanessa Queiroga.

Mantendo firme o fluxo de 
ramificações acerca da perspectiva 
de incomunicabilidade ampla, carac-
terística marcante da obra de Kafka, 
os bailarinos revelam o isolamento 
humano. Neste contexto, as dificul-
dades de inserção no “novo mundo”, 
onde o homem estranho propõe para 
si questões desafiadoras como for-
ma de se sentir mais pertencente, 
são aos poucos reveladas.

São estas as “articulações de 
ponte” que o trabalho coreográfico 
da Companhia Paralelo expõe ao 
público. No intuito de apresentar 
fundamentalmente ao espectador 
questões sobre contexto e inserção 
do ser social nos seus pragmatismos 
e modelos, que geram apenas manias 
e pânicos (generalizados), mas que, 
mesmo assim, continuam a ser refe-
rendados pelas culturas do mundo.

O fotógrafo paraibano Joel Veiga é o novo 
nome do Art Project. A exposição com seus 
trabalhos fica aberta ao público até o final de 
setembro, na galeria do Yázigi João Pessoa. O 
trabalho é uma seleção de imagens que en-
volvem a ausência do olhar dos fotografados 
para o mundo. 

De acordo com o fotógrafo, que intitulou 
a exposição de Floating in Between the Space 
of an Eye and a Dream (Entre o Espaço de um 
Olho e um Sonho), as imagens mostram a ten-
tativa de transformação da vida acordada, “a 
real”, num sonho lúcido.

Joel Veiga começou a fotografar cedo, por 
volta dos dez anos, quando ganhou uma câ-
mera do pai. Mais tarde, fez curso profissio-
nalizante no SenacC de Recife, especialização 
em Fotografia de Moda no Instituto Interna-
cional de Fotografia em São Paulo e cursou 
um ano do bacharelado em Fotografia na 
Aeso em Recife.

Segundo Veiga, quando fotografa pensa 
em transformar muito de tudo em um sonho. 
“Ainda que eu mostre a realidade, o que de-
sejo é fazer da realidade também um tipo de 
sonho”, diz o fotógrafo.

Ele afirma que suas principais referên-
cias fotográficas são Cláudia Andujar, Martin 
Parr, Nan Goldin, Terry Richardson, Jean Bap-
tiste Mondino e Annie Leibovitz. 

A inspiração vem do cotidiano. “Tudo 

Paraibano Joel Veiga expõe no 
Art Project até fim de setembro

me influencia, o tecido de um sofá pode ser 
a principal fonte de uma ideia para mim, mas 
a música, definitivamente, é minha princi-
pal veia de ligação entre minhas imagens e o 
mundo”, conclui.

Joel Veiga busca inspiração nas vivências diárias

Horácio Roque
hroque.reporter@hotmail.com
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Melhora da escolaridade do 
brasileiro reduz a informali-
dade no Trabalho
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AIDS
168 contraem o vírus na Paraíba em apenas 8 meses

Cento e quatro pessoas, 
com idade entre 30 e 49 
anos, foram diagnosticadas 
com o vírus HIV, da Aids, este 
ano na Paraíba. Esse valor 
corresponde a 61% do total 
de 168 paraibanos que foram 
atingidos pela doença apenas 
nesses oito primeiros meses 
de 2012.

De acordo com estimati-
vas divulgadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), fo-
ram identificados 121 casos 
no sexo masculino, e 47 no 
feminino. Para a gerente op-
eracional do Núcleo das DSTs/
Aids da SES, Ivoneide Lucena, 
o grande número de pessoas 
diagnosticadas com a doença, 
com idade entre 30 e 49 anos, 
pode ser explicado pelo fato de 
o organismo demorar aproxi-
madamente cinco anos para 
começar a apresentar os sin-

tomas da Aids. “Geralmente, as 
pessoas adquirem o vírus du-
rante a adolescência, e só vão 
saber que estão com a doença 
quando, finalmente, procuram 
realizar o teste do HIV, cinco 
anos depois”, explicou.

 Ivoneide afirma que mui-
tas mulheres descobrem que 
estão com a doença apenas 
durante o pré-natal, quando 
são obrigadas a realizarem o 
teste. “Já boa parte dos homens 
– acrescenta – não tem a inicia-
tiva de procurar o atendimen-
to médico para saber se real-
mente está com o vírus.”

A Secretaria, segundo 
Ivoneide, tem realizado vários 
treinamentos com enfermeiras 
e farmacêuticos das Unidades 
de Saúde da Família (USF’s) 
dos municípios para que re-
alizem, de forma gratuita, o 
teste rápido de HIV e sífilis. “O 
Estado é destaque no país pela 
qualidade da atenção básica 
que presta na prevenção das 
doenças sexualmente trans-
missíveis”, afirmou a gerente 
operacional do Núcleo das 
DSTs/Aids.

Brasília – Em junho de 
1981, o Centro de Controle 
de Doenças dos Estados Un-
idos registrou os primeiros 
casos de uma enfermidade 
considerada à época um 
mistério. Um ano depois, ela 
recebe o nome provisório de 
Doença dos 5 H, em razão 
de casos registrados em 
homossexuais, hemofílicos, 
haitianos, heroinômanos 
(usuários de heroína in-
jetável) e prostitutas (hook-
ers em inglês).

No mesmo ano, autori-
dades sanitárias detectam 
a possibilidade de trans-
missão pelo ato sexual, pelo 
uso de drogas injetáveis e 
pela exposição a sangue 
e derivados. No Brasil, o 
primeiro caso é diagnos-
ticado em São Paulo. A 
doença recebe o nome de-
finitivo de Síndrome da Im-
unodeficiência Adquirida 
(Sida, em espanhol, ou Aids, 
na sigla em inglês).

Em 1984, a equipe 

do virologista francês Luc 
Montagnier isola e carac-
teriza um retrovírus (tipo 
de vírus mutante que se 
transforma de acordo com 
o meio em que vive) como 
o causador da doença. Es-
pecialistas concluem que a 
Aids representa a fase final 
de uma doença provocada 
pelo HIV.

Três anos depois, o co-
quetel de medicamentos 
AZT é a primeira droga a 

reduzir a multiplicação do 
vírus no organismo huma-
no. Ainda em 1987, a As-
sembleia Mundial de Saúde 
anuncia a data de 1º de 
dezembro como o Dia Mun-
dial de Luta contra a Aids.

Os casos registrados no 
Brasil totalizam 2.775 no 
período, seguidos por 4.535 
em 1988 e por 6.295 no ano 
seguinte. Em 1990, morre 
o cantor e compositor Ca-
zuza, vítima da doença. 
Apenas em 1991 é inicia-
do o processo de aquisição 
e distribuição gratuita de 
antirretrovirais. Dez anos 
após a descoberta da Aids, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) já registra 10 
milhões de pessoas infecta-
das em todo o mundo.

Em 1992, uma pesquisa 
aponta as doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) 
como cofatores na trans-
missão do HIV, podendo au-
mentar o risco de contágio 
em até 18 vezes.

Brasília – Trinta anos 
após a descoberta da 
Aids, a expectativa de 
vida de pacientes soropo-
sitivos que se submetem a 
tratamento antirretrovi-
ral se aproxima da pessoa 
não infectada pelo HIV, 
de acordo com a diretora 
do Instituto de Pesquisa 
Clínica Evandro Chagas, 
Valdiléa Gonçalves Velo-
so.

“No início da epi-
demia, a gente media 
a expectativa de vida 
dessas pessoas em se-
manas e meses. Hoje, 
ela é indefinida. Estudos 
mais recentes mostram 
uma proximidade com 
a expectativa de vida da 
população em geral”, 
explicou.

Em entrevista à 
Agência Brasil, a infec-
tologista da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
listou alguns avanços 
registrados nas últimas 
três décadas no enfren-
tamento à doença, como 
o isolamento do HIV em 
laboratório, a disponibili-
zação do teste-diagnósti-
co e de exames de carga 
viral e de contagem de 
linfócitos, que monito-
ram a infecção e a multi-
plicação do vírus no orga-
nismo.

Um dos marcos no 
cenário mundial, segun-
do ela, foi a implantação 
da terapia antirretroviral 
potente, também co-
nhecida como coquetel 
antiaids. A partir deste 
momento, a doença pas-
sa a ser vista como um 
problema crônico grave 
e não mais como uma 
sentença de morte. Além 
de uma expectativa de 
vida maior, a qualidade 
de vida dos soropositivos 
também aumentou.

“Hoje temos dro-
gas que dão um confor-
to maior ao paciente. Os 
comprimidos diminuíram, 
a frequência e a exigên-
cia de restrição alimentar 
também e os remédios 
têm uma toxidade me-
nor do que no início. São 
menos efeitos colaterais, 
o que faz com que o pa-
ciente tolere melhor os 
medicamentos”, ressal-
tou.

Outra vantagem é 
que pessoas com Aids já 
podem ser submetidas a 
várias rodadas de trata-
mento. Há alguns anos, 
quando os primeiros me-
dicamentos fracassavam, 
a expectativa de que 
uma segunda tentativa 
funcionasse era peque-
na. Atualmente, há uma 
lista de remédios que po-
dem ser prescritos em ca-
sos de resistência ao HIV.

Valdiléa lembrou que 
mesmo diante do enfren-
tamento, a epidemia de 
Aids já acometeu mais 
de 60 milhões de pessoas 
em todo o mundo, além 
de ter provocado a mor-
te de cerca de 25 milhões. 
Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
indicam que entre 30 e 
35 milhões de pessoas es-
tão infectadas.

“A infecção continua 
sendo transmitida, mas ti-
vemos resultados de pes-
quisas muito animadores 
em relação à prevenção 
e que demonstram que 
o uso dos antirretrovirais 
pode contribuir para a 
prevenção”, destacou, 
ao se referir a um estudo 
com casais sorodiscor-
dantes que indica que o 
risco de transmissão cai 
em 96% quando o par-
ceiro soropositivo se sub-
mete a um tratamento.

Expectativa de vida de 
paciente hoje é indefinida

EUA registraram o 1º caso em 1981

Padre Zé lança pedra da Casa dos Pobres
ONG Nova Esperança diz que jovens homossexuais com idade entre 14 e 24 são os mais infectados pelo vírus HIV na Paraíba 
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Lays Rodrigues
Especial para A Uniãor

Pessoas com Aids têm idade 
entre 30 e 49 anos e repre-
sentam 61% do total

Doença atinge 
2.500 jovens  

Brasília – Todos os dias, 
cerca de 2.500 jovens são in-
fectados pelo HIV em todo o 
mundo, de acordo com um re-
latório divulgado pelo Progra-
ma Conjunto das Nações Uni-
das sobre HIV e Aids (Unaids) 
em parceria com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) e 
outros órgãos internacionais.

A publicação indica que 
a prevalência do HIV entre jo-
vens caiu pouco e alerta que 
as adolescentes enfrentam um 
risco desproporcional de in-
fecção por conta de sua vulne-
rabilidade biológica, da desi-
gualdade social e da exclusão.

De acordo com o relató-
rio, pessoas com idade entre 
15 e 24 anos concentram 41% 
das novas infecções entre 
adultos com mais de 15 anos 
em 2009. Em todo o mundo, 
cinco milhões de jovens vi-
viam com HIV no mesmo pe-
ríodo. A maioria deles vive na 
África subsaariana, é mulher 
e não sabe que foi infectada. 

No Brasil,
o primeiro
paciente surgiu 
no Estado de 
São Paulo. Em 
1991 é iniciada a 
distribuição de 
antirretrovirais

Com o objetivo de dar 
assistência às pessoas diag-
nosticadas com a Aids, o Hos-
pital Padre Zé, em João Pessoa, 
lança hoje a pedra fundamen-
tal da Casa dos Pobres, que vai 
atender a 224 paraibanos. A 
solenidade acontece às 11h, na 
instituição, onde será servido 
um almoço para todos os con-
vidados. 

O padre Egídio de Carvalho 
Neto, presidente do Instituto 
São José, órgão responsável 
pela administração do hospi-
tal, afirma que o lançamento 
da pedra é uma homenagem 
aos 47 anos do aniversário de 
fundação do Padre Zé. Segun-
do ele, a Casa dos Pobres foi 
o local que deu origem à con-
strução do hospital.

“A Casa dos Pobres fun-
cionava na década de 60 com 
o propósito de abrigar pessoas 
de baixa renda que não tinham 
onde morar. Agora, vamos 

retomar a ideia para acolher os 
pacientes do interior do Esta-
do que vêm fazer o tratamen-
to da Aids na capital, mas não 
têm onde ficar”, esclareceu.

Além de abrigar as pes-
soas em tratamento, a Casa 
também vai oferecer apoios 
psicológico e profissionali-
zante. “Infelizmente, muitas 
pessoas que têm a Aids sofrem 
com o preconceito dos ami-
gos, dos vizinhos e da própria 
família. Por isso, queremos 
prestar assistência, por meio 
de ações educativas, para que 
eles possam se inserir no-
vamente na sociedade e no 
mercado de trabalho”, disse o 
responsável pelo Instituto São 
José.

De acordo com padre 
Egídio, a previsão é que a Casa 
dos Pobres seja lançada até 
o fim de 2013. As pessoas que 
serão atendidas pela instituição 
vão ser selecionadas ante-

cipadamente pelo Hospital 
Clementino Fraga, na capital, 
que é referência no tratamento 
da Aids no Estado.

Padre Egídio destacou 
o papel da Igreja Católica no 
apoio às pessoas diagnostica-
das com a doença no país. “A 
Igreja sempre foi pioneira no 
Brasil na ajuda aos soroposi-
tivos. Na década de 80, quando 
houve a epidemia da Aids, as 
casas e congregações religio-
sas acolheram esses doentes 
para dar uma morte digna, 
porque na época não havia o 
tratamento”, explicou. 

Homossexuais
Para Victor Buriti, co-

ordenador da ONG Nova 
Esperança, instituição que 
presta apoio às pessoas em 
tratamento da Aids, em João 
Pessoa, jovens homossexuais, 
com idade entre 14 e 24 anos, 
são os mais infectados pelo 

vírus HIV no Estado. “Apesar 
de o número de mulheres so-
ropositivas ter crescido, acre-
dito que esses jovens são os 
mais vulneráveis a adquirir a 
doença. Isso porque ainda fal-
ta informação sobre as causas 
da doença e devido a dificul-
dade de as famílias conversa-
rem, dentro de casa, sobre a 
sexualidade”, explicou.

Victor Buriti afirma que 
a política de prevenção nos 
municípios ainda não atinge 
a todos os jovens. 

“Não existe muita divulga-
ção sobre a doença, principal-
mente no interior do Estado. 
Além disso, o preconceito con-
tra doentes ainda parece ser o 
mesmo do início da epidemia, 
na década de 80”, disse. Ele en-
fatizou: “A informação é a cha-
ve para os dois lados. Ajuda os 
doentes a lidarem melhor com 
a Aids e aos não-doentes a res-
peitarem a doença.”
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Dilma vetará artigo 
da Lei de Cotas 

Brasília - A presidenta Dilma 
Rousseff vai vetar parte do projeto 
de lei que regulamenta o sistema 
de cotas raciais e sociais para uni-
versidades federais de todo o 
país. De acordo com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, que 
se reuniu na última quarta-feira 
com a presidenta, o Artigo 2º do 
texto, que trata da seleção dos 
estudantes, será vetado. Dilma tem 
até o dia 29 de agosto para sancio-
nar a nova lei.

Pelo texto aprovado pelo Con-
gresso, a seleção dos estudantes 
que terão direito a ingressar nas uni-
versidades federais pelo sistema de 
cotas raciais e sociais será feita com 
base no Coeficiente de Rendimento 
(CR), obtido a partir da média arit-
mética das notas do aluno no Ensino 
Médio. Com o veto a esse trecho, o 
governo quer garantir que o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
seja a ferramenta para definir o 
preenchimento da vagas destinadas 
às cotas. “Vai ter o veto do Artigo 2º, 
que é o acesso. O acesso se faz pelo 
Enem. A regra republicana do Brasil é 
o Enem, disse o ministro.

Escolaridade reduz nível no país
informaLiDaDe Do TrabaLho

Queda foi verificada em 
todas as camadas educa-
cionais, aponta pesquisa

Estudos recentes 
demonstram 
que apenas 58% 
das crianças 
brasileiras resi-
dem em 
lares na 
companhia de 
ambos os pais

Rio de Janeiro – A melho-
ra da escolaridade dos brasi-
leiros levou à queda na infor-
malidade do trabalho entre 
2002 e 2009, aliada ao bom 
momento econômico da dé-
cada passada e a políticas pú-
blicas de geração de emprego 
e renda. A conclusão faz parte 
da pesquisa Evolução Recen-
te da Informalidade no Brasil, 
dos pesquisadores Fernando 
Holanda Barbosa Filho e Ro-
drigo Leandro de Moura, do 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre-FGV).

A taxa de informalidade 
que chegou a 43,6% em 2002 
caiu para 37,4% em 2009, 
uma diminuição de 6,2 pontos 
percentuais, segundo o traba-
lho da FGV, com base em da-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios.

A falta de formalização 
nas relações de trabalho, que 
se traduz principalmente pela 
ausência de registro em cartei-
ra, é inversamente proporcio-
nal ao grau de escolaridade: 
quanto mais anos de estudo, 
maior a formalização. Segun-
do a pesquisa, houve queda 
na informalidade em todas as 
camadas educacionais.

Com até três anos de es-
tudo, 62,8% dos trabalhado-
res eram informais em 2002, 
passando para 59,1% em 
2009. Entre os que têm Ensi-
no Médio completo e superior 
incompleto, com 11 a 14 anos 
de estudo, a taxa de informa-

lidade era 28,7% em 2002 
e caiu para 24,7% em 2009. 
Já os detentores de diploma 
universitário, com mais de 15 
anos de estudo, registravam 
26,1% de informalidade em 
2002, número que diminuiu 
para 23,4% em 2009.

Para o pesquisador Ro-

drigo Moura, existe uma re-
lação direta entre mais anos 
de estudo e exigência profis-
sional, tanto pelo trabalhador 
como pelo empregador. “O 
trabalhador com maior es-
colaridade aceita menos um 
contrato informal de trabalho. 
Quem tem maior nível edu-

cacional tem maior poder de 
barganha”, disse.

Apesar das variáveis 
econômicas e políticas não 
estarem explícitas no levanta-
mento da FGV, o pesquisador 
reconheceu que também deve 
ser levado em conta o bom 
momento vivido pelo país e 

o mundo na maior parte da 
década passada, bem como a 
adoção de políticas públicas 
de geração de emprego e ren-
da, facilitando a contratação. 
Outro dado relevante foi o 
incentivo federal ao ingresso 
nas universidades públicas, 
com a expansão das vagas.

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Brasília – Impulsionado 
pelo aumento da escolarida-
de do brasileiro, o avanço no 
emprego formal desde 2002 
é irreversível. Na avaliação 
dos autores de pesquisa do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), nem a 
atual desaceleração da eco-
nomia, que tem reflexos na 
criação de empregos, é capaz 
de fazer a informalidade vol-
tar a subir.

Segundo Rodrigo Mou-
ra, um dos autores do estu-
do, a educação é justamente 
o fator que impede o retorno 
dos empregos precários, por 
causa da conscientização 
em relação aos direitos tra-
balhistas e previdenciários. 
“A população mais educada 
aceita menos o contrato in-
formal. Essa tendência é ob-
servada para qualquer ano 
em que a taxa de informali-
dade cai”, explica.

Vantagens 
Com direitos previden-

ciários e trabalhistas assegu-
rados por lei, quem passa por 
um emprego com carteira 
assinada não quer voltar ao 
mercado informal. Funcioná-
ria de uma lanchonete, Fer-
nanda dos Santos, 30 anos, 
está no primeiro emprego 
formal. Há dois anos come-
çou como auxiliar, mas foi 
subindo de posto até ser pro-
movida a gerente. Ao compa-
rar a experiência com o tra-
balho anterior, ela constata 
que o emprego legalizado 
dá segurança. Antes da lan-
chonete, Fernanda trabalhou 
oito meses como recepcio-

nista, sem carteira assinada, 
num curso de inglês, de onde 
foi mandada embora sem 
aviso prévio. “Quando você 
trabalha sem carteira assina-
da, você está entrando sem 
nada e, com certeza, vai sair 
sem nada”, constata. Outro 
problema de não ter carteira 
assinada, destaca, é a dificul-
dade em comprovar o tempo 
de experiência no trabalho. 
“O empregador pede o regis-
tro na carteira para verificar 
os trabalhos anteriores”.

O vendedor de produtos 
de informática Rodrigo Cas-
tro, 21 anos, também está no 
primeiro emprego formal e 
lista os benefícios do trabalho 
legalizado. “Trabalhar com 
carteira assinada tem muitos 
benefícios de que não posso 
abrir mão, como aposenta-
doria”, ressalta Rodrigo, que 
também não quer voltar à 
informalidade. Antes do atual 
emprego, ele trabalhava em 
uma lan house no interior da 
Bahia sem carteira assinada. 
“Não trabalharia novamente 
num emprego informal”, diz.

Em épocas de desace-
leração da economia, como 
a atual, a geração de empre-
gos formais está em queda. 
Segundo o Cadastro Geral de 
Emprego e Desemprego (Ca-
ged), do Ministério do Traba-
lho, 250,3 mil postos de tra-
balho formais foram criados 
no país nos cinco primeiros 
meses do ano, o nível mais 
baixo para o período desde 
2009. Apesar de uma possí-
vel estagnação, o professor 
da FGV acredita que não ha-
verá reversão no processo de 
formalização da economia.

Metade dos jovens já superou 
trajetória escolar de suas mães

Brasília – Mais da metade (51,45%) 
dos adolescentes de 14 anos do país já 
têm escolaridade superior à de suas 
mães. Entre os jovens dessa faixa etá-
ria, 71% cursam os três últimos anos 
do Ensino Fundamental e 9,5% estu-
dam no Ensino Médio. Os dados indi-
cam uma baixa escolaridade das mães 
de alunos dessa faixa etária que apre-
sentam, em média, 7,32 anos.

O levantamento foi 
feito pelo programa To-
dos pela Educação e a 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), 
com base em dados da 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad) 2009, do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Os 
números indicam que a 
atual geração de crianças 
e jovens está superando 
a trajetória escolar de 
seus pais, mas também 
confirmam a baixa esco-
laridade de boa parte da 
população adulta.

“Nós temos muitos 
pais e mães que são muito jovens e eles 
já são fruto dessa inclusão recente que 
o país promoveu. A melhoria ainda é 
lenta, mas o fato é que quanto mais 
avançado é o ano em que a criança 
nasceu, maior é a chance que ela tem 
de completar o Ensino Médio”, expli-
ca a diretora executiva do Todos pela 
Educação, Priscila Cruz.

O aumento dos anos de estudo 
gera um movimento positivo que cau-
sará impacto nas próximas gerações, 
diz Priscila.  Para ela, a educação é o 
melhor investimento porque nunca re-

troage. “É muito difícil você encontrar 
alguém que admita que o filho tenha 
uma escolaridade menor do que a sua. 
Uma mãe que concluiu o Ensino Médio 
e um filho que não completou o En-
sino Fundamental, por exemplo. São 
casos raríssimos”, acrescenta.

Os dados compilados pela entida-
de também apontam a diferença de 
escolaridade entre famílias de alunos 
de escolas públicas e privadas. Enquan-
to, aos 14 anos, 60% dos estudantes da 
rede pública já atingiram a escolarida-

de de suas mães, na rede 
privada o percentual cai 
para 10%. Isso indica 
que as mães dos alunos 
dos estabelecimentos par-
ticulares têm escolaridade 
mais elevada. O mesmo 
cenário se repete na 
comparação entre famí-
lias mais pobres e mais 
ricas.

A diferença entre os 
anos de estudo de pais e 
filhos também pode re-
presentar um obstáculo 
no desempenho do alu-
no. Pais menos escolari-
zados em geral se sen-
tem despreparados para 
participar da vida escolar 

do filho. “Ele se sente acuado, acha que 
não pode ajudar e se envolver com os es-
tudos do filho. Mas o importante é que 
a educação seja valorizada pela família.

Entre estudantes negros de 14 anos, 
o percentual daqueles que estudaram 
mais do que suas mães é 56,33%, en-
quanto entre os brancos a taxa é quase 
10 pontos percentuais menor. Segundo 
Priscila, o dado aponta que além do fa-
tor renda, há uma diferença de escola-
ridade entre mães negras e brancas - o 
primeiro grupo frequentou menos a es-
cola do que o segundo.

A falta de formalização nas 
relações de trabalho, que é a 

ausência de registro em carteira, 
é inversamente proporcional ao 

grau de escolaridade

Foto: Divulgação

Amanda Cieglinski
Da Agência Brasil

Avanço do emprego 
formal é irreversível

Educação é o 
melhor investi-
mento e o 
aumento dos anos 
de estudos gera 
movimento posi-
tivo que causará 
impacto nas 
próximas gerações

2013 terá concurso 
para profesores

Brasília – O ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, anun-
ciou na quarta-feira passada que a 
primeira edição da Prova Nacional de 
Concurso para o Ingresso na Carreira 
Docente será em 2013, provavel-
mente em setembro. A intenção é 
aplicar prova única para selecionar 
professores para as redes de ensino 
de todo o país. A partir dos resulta-
dos, os municípios e Estados que 
aderirem ao exame poderão selecio-
nar profissionais a partir do banco de 
classificados que será criado com os 
resultados, sem a necessidade de 
organizar seus concursos.

A ideia surgiu ainda em 2010. 
A primeira edição será voltada à se-
leção de professores para atuar nos 
primeiros anos do Ensino Funda-
mental. “Uma governadora de um 
Estado do Nordeste me disse que 
fez concurso para selecionar 3,5 mil 
professores, mas, em algumas dis-
ciplinas, como física e matemática, 
nenhum foi selecionado. Nós vamos 
tentar solucionar esse problema”, 
disse o ministro.

meC quer pacto 
com estados

Brasília – Após reunião com 
os secretários estaduais de Edu-
cação, o ministro Aloizio Mercadante 
anunciou que será firmado um “pacto 
nacional” com os governos estaduais 
para melhorar a qualidade do En-
sino Médio. A iniciativa surge uma 
semana depois da divulgação dos 
resultados do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) 
que, no Ensino Médio, indicaram 
resultados insuficientes. O Ensino 
Médio é considerado o “gargalo” da 
educação básica, por registrar altos 
índices de abandono e reprovação, 
além de problemas na aprendi-
zagem.

De acordo com Mercadante, 
será formado um grupo de trabalho 
entre os secretários de Educação 
e dirigentes do MEC para discutir 
soluções para essa etapa do ensino. 
Um dos focos deverá ser a reforma 
do currículo do Ensino Médio. A 
crítica é que hoje o conhecimento 
é apresentado de forma muito frag-
mentada aos estudantes – em mé-
dia são 13 disciplinas obrigatórias. 
O debate não é novo. 
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Anomalia magnética
Fenômeno que afeta satélite será monitorado 

Os dados obtidos por sondas 
que serão lançadas hoje pela Nasa, 
agência espacial americana, de-
vem aperfeiçoar os estudos sobre 
a Anomalia Magnética do Atlântico 
Sul (Amas), fenômeno da ionosfera 
localizado acima da região Sudeste 
capaz de provocar danos a satélites.

O Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) mantém parce-
ria com a agência espacial america-
na em estudos de clima espacial e, a 
partir de novembro, será responsá-
vel pela aquisição de dados da mis-
são Radiation Belt Storm Probes 
(RBSP), composta pelas duas son-
das que irão monitorar o Cinturão 
de Van Allen, assim chamado em 
homenagem ao cientista que desco-
briu na década de 1950 esse campo 
magnético ao redor do planeta.

Para estudar as ondas eletro-
magnéticas e o cinturão de radia-
ção, composto por duas faixas – 
uma localizada entre 2.200 e 5 mil 
quilômetros e outra, entre 13 mil e 
55 mil quilômetros da superfície da 
Terra – as duas sondas da missão 
RBSP serão posicionadas em órbita 
equatorial em faixa entre 500 qui-
lômetros a até quase 40 mil quilô-
metros de altura. Após o período de 
calibração dos sensores, os dados 
começarão a ser transmitidos re-
gularmente às estações terrestres, 
entre elas a do Inpe, situada em Al-
cântara (MA).

Durante pelo menos dois anos, 
cientistas do mundo inteiro terão 
acesso às informações que permiti-
rão, pela primeira vez, um monito-
ramento mais completo da Amase 
do fenômeno de precipitação de 
partículas elétricas que atinge a re-
gião.

“Estas sondas possuem senso-
res e instrumentos muito avança-
dos. A missão permitirá a aquisição 
de informações mais precisas para 
monitorar o efeito das partículas 
elétricas do Cinturão de Van Allen 
na região da anomalia. Para ter ideia 
das consequências do fenômeno, o 
satélite que passa nessa região pre-
cisa ter alguns equipamentos desli-
gados para evitar problemas no seu 
funcionamento”, explica Walter D. 
González, pesquisador da Divisão 
de Geofísica Espacial do Inpe.

Em setembro, o Inpe receberá 
o líder da missão RBSP, David Si-
beck, para discutir resultados de 
estudos sobre clima espacial e os 
impactos da Amas e sua relação 
com as tempestades geomagnéti-

Algumas pesquisas em anda-
mento indicam correlação entre 
mudanças geomagnéticas em lo-
cais onde o campo sofre redução 
ou perturbação, com os seguin-
tes casos, abaixo:
-AVCs;
-ataques cardíacos;
-diversos tipos de câncer;
-alucinações e esquizofrenia;
-mudanças de comportamento de 
animais migratórios como pombos, 
baleias, golfinhos e tartarugas;

A Amas é uma das maneiras 
mais acessíveis de se estudar estes 
efeitos nocivos para o caso de uma 
grande tempestade geomagnética 
acertar a Terra. O que será da in-
fraestrutura numa situação dessas. 
A resposta é que ninguém sabe 
ao certo. Mas como a tecnologia 
ainda é frágil e deficiente, como a 
escala da Kardashev mostrou, não 
há dúvida de que os efeitos sejam 
sentidos por anos. Só reforça o que 
muitos ainda não perceberam: a 
fragilidade de nossa civilização 
(Fonte: Momentum Saga).

Tempestade pode trazer sério risco ao Brasil
Pouco conhecida pelo público 

em geral e científico, quase nunca 
abordada em sala de aula, a Ano-
malia Magnética se apresenta so-
bre o Atlântico Sul e aqueles que 
são bons de Geografia já percebe-
ram que o país que tem seu litoral 
inteiramente imerso nesta parte 
do Atlântico é o Brasil. Causada 
por uma interação de fatores pode 
apresentar sérios riscos à toda a 
região, em especial ao Brasil, no 
caso de intensas tempestades 
geomagnéticas.

O planeta Terra possui uma 
camada de proteção proporciona-
da por seu campo magnético, que é 
gerado em seu interior, chamada de 
magnetosfera. Felizmente a temos, 
pois isso nos protege da ação tem-
pestiva do Sol e alinha o ponteiro 
da bússola. Entretanto, este campo 
não é uniforme ao redor da Terra, 
ao contrário, ele apresenta uma es-
pécie de abaulamento, uma região 
onde ocorre um mergulho dos cin-
turões de radiação que envolvem o 

planeta.  Estes grandes cinturões 
de radiação, também chamados 
de cinturões de Van Allen, são 
formados por partículas de alta 
energia como elétrons, prótons 
e íons atômicos, aprisionados 
pelo campo magnético terrestre. 
Existe um cinturão interno, for-
mado por vento solar e pela io-
nosfera, que vai de 400km a 12 
mil km acima da superfície, e um 
externo, formado por partículas 
energéticas solares e as reações 
da atmosfera com os raios cósmi-
cos galácticos, que vai de 12 mil 
até 60 mil km. A Anomalia Mag-
nética do Atlântico Sul (Amas) 
se caracteriza por uma diminui-
ção no campo magnético terres-
tre, o que acaba aproximando 
estes cinturões da superfície.  
 
Série de problemas

 Não existem muitos estudos 
sobre a influência da Amas pois ela 
ainda não foi estudada com profun-
didade. Supõe-se, no entanto, que 

esse enfraquecimento do campo 
numa determinada área do plane-
ta cause uma série de problemas, 
tanto em equipamentos quanto 
em organismos. O que já se sabe é 
que satélites e naves espaciais que 
cruzem esta região em suas rotas 
normais precisam de blindagem 
adicional, pois elas correm um ris-
co maior de ter pane elétrica. A Es-
tação Espacial Internacional, por 
exemplo, não tinha uma blindagem 

eficiente e foi preciso um reforço 
na estrutura para que a exposição 
à radiação da Amas não causasse 
danos aos tripulantes.

Se o Sol começar a emitir 
grandes quantidades de radiação 
em uma de suas tempestades, esta 
radiação virá para a Terra e atin-
girá nossa magnetosfera. Mesmo 
uma parte dela sendo irradiada, 
áreas mais frágeis do campo mag-
nético, como nos polos e na Amas, 
receberão maiores cargas de ra-
diação. Isso interfere e até inter-
romper os sinais de satélites de 
telecomunicações, sinais de TV, de 
GPS e de internet. 

Linhas de transmissão de 
energia, sistemas elétricos de 
transporte, a exemplo do metrô, 
cabos telefônicos mesmo que se-
jam submarinos, poderão sofrer 
sobrecarga e panes. Satélites em 
órbitas baixas (200 a 1000km 
de altitude) já apresentam da-
nos consideráveis ao passar pela 
Amas.

Fenômeno pode in-
terferir em sistemas 
elétricos de trans-
porte como o metrô, 
cabos telefônicos e 
sinais de TV, de GPS 
e de internet 

Efeitos nocivos

cas, causadas pela emissão de par-
tículas muito energéticas e campos 
magnéticos muito intensos emiti-
dos pelo Sol que atravessam o meio 
interplanetário e interagem com o 
campo geomagnético da Terra.

Clima Espacial
O Inpe mantém o Programa 

de Estudo e Monitoramento Brasi-
leiro do Clima Espacial (Embrace) 
para avaliar fenômenos que afetam 
o meio entre o Sol e a Terra, bem 

como o espaço em torno da Terra.
Fenômenos solares são capazes 

de causar interferências em sistemas 
como o GPS, além da possibilidade de 
induzir correntes elétricas em trans-
formadores de linhas de transmissão 
de energia e afetar a proteção de du-
tos para transporte de óleo e gás. 

Esses fenômenos são particu-
larmente mais intensos no ambiente 
espacial brasileiro, devido à grande 
extensão territorial do país, distribu-
ída ao norte e ao sul do equador geo-

magnético, à declinação geomagnéti-
ca máxima e à presença da Anomalia 
Magnética do Atlântico Sul.

O Instituto oferece informação 
em tempo real, na internet, e realiza 
previsões sobre o sistema Sol-Terra 
para diagnósticos de seus efeitos so-
bre diferentes sistemas tecnológicos, 
em áreas como navegação e posicio-
namento por satélite (aeronaves, em-
barcações, plataformas petrolíferas, 
agricultura de precisão), comunica-
ção (satélites geoestacionários, aero-

naves), distribuição de energia (linhas 
de transmissão, dutos de distribuição 
de gás natural e petróleo), além dos 
sistemas de defesa nacional.

Por meio de estudos sobre os 
processos eletrodinâmicos da io-
nosfera equatorial e de baixas la-
titudes, os pesquisadores do Inpe 
monitoram parâmetros físicos como 
características do Sol, do espaço 
interplanetário, da magnetosfera, 
ionosfera e da mesosfera, entre ou-
tros fenômenos. 

Maior parte do litoral brasileiro está sujeito a sofrer influências da Anomalia Magnética que se caracteriza por uma diminuiação do campo magnético terrestre

FOTO: Divulgação



Augusto em cerâmica
O CRÍTICO DE ARTE,  Eudes Rocha é o curador 

iconográfico e de artes plásticas da mostra composta 
por 10 esculturas em cerâmica (terracota), produzidas 
pelo ceramista Eulâmpio da Silva Neto em homenagem 
a 10 poemas de Augusto dos Anjos.

A mostra será aberta hoje na Usina Cultural Ener-
gisa promovida pela Funjope e contou com o apoio do 
Memorial Augusto dos Anjos, da Academia Paraibana 
de Letras e do jornalista Carlos Aranha.

FOTO: Edu Costa

Comemorando com amigas
O RESTAURANTE Terraço Brasil ficou mais iluminado 

na última quarta-feira com um time de primeira linha, for-
mado por amigas leais de Roberta Aquino, onde ela ofereceu 
uma Tarde de Crepe para comemorar 40 anos de eventos 
sociais que realiza com sucesso na Paraíba. 

Foram momentos descontraídos, com direito a um 
minidesfile da Baú Chic, de Auxiliadora Cardoso, sorteio de 
brindes da Maison Norma Pedrosa, Cores e Formas, Max 
Bijoux, Terraço Brasil e da própria Baú Chic, além de uma 
deliciosa torta da Sonho Doce.

A aniversariante de hoje, Dalva Rocha e Aureny Fernandes

Daisynha Ribeiro Coutinho Lima é a debutante de hoje na Casa Roccia

FOTO:Goretti Zenaide

Publicitário Weber 
Luna, Sras. Waleska 
Cruz, Michele Costa, 
Angeline Mendonça e 
Zeneide Franca, fo-
tógrafa Dalva Rocha, 
executiva Claudinha 
Calixto, empresária Tâ-
nia Paranhos, agente 
de viagens Luiza Alice 
Pereira Gomes, jor-
nalista Clecius Rocha, 
Julieta Gadelha e José 
de Arimatéia Rocha.

FOTO:Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Ladrões exigem 
a bolsa ou a vida. 
As mulheres exigem 
ambos”

“Antes das feministas, 
nunca tinha me passado 
pela cabeça que as mulheres 
eram o sexo inferior”

SAMUEL BUTLER KATHARINE HERBURN

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O produtor cultural carioca, 
Ricardo Schöpke está em João Pes-
soa, onde promove no Theatro San-
ta Roza o Projeto de Mapeamento 
do Setor das Artes Cênicas para 
a Infância e Juventude no Brasil.

   O projeto, com apoio da Lei 
Rouanet, alcança as áreas de atu-
ação de um grupo ou companhia 
que trabalha de forma profissional 
ou amadora com artes cênicas para 
a infância e juventude.

Zum Zum Zum
   O artista plástico José Altino, um dos selecionados para a Bienal Naif, 
vai sortear uma gravura sua amanhã na Babel das Artes, localizada em Manaíra.

   A empresária Norma Pedrosa retornou de viagem ao Sul do país 
trazendo na bagagem a segunda coleção primavera verão para sua Maison.  A 
primeira agradou tanto que a mulherada já está em busca de mais novidades.

Estimadas Roziane Coelho e Auxiliadora Cardoso

FOTO: Goretti Zenaide

Hosana Amaral, Wilma Simões, Stella Barros, Marlene Terceiro Neto, Jocezilda Molla, a festejada Ro-
berta Aquino, Lúcia Padilha, Conceição Imperiano e Maria José Barbosa

A ESCRITORA  e fono-
audióloga Tânia Regina Cas-
telliano lança hoje o livro As-
pectos dialógicos e axiológicos 
da entonação no discurso dos 
candidatos à presidência da 
República do Brasil ano 2006. 
Será às 19h no Zarinha Centro 
de Cultura, em Tambaú.

Lançamento

Quinze anos
A BONITA Daisynha, filha de Giovanni e Yêdda Virgínia Lima comemora 

hoje seus 15 anos com uma festa bacana na Casa Roccia.
A debutante é neta dos estimados Dayse von Söhsten de Lima e Luiz 

Carlos Teta Lima por parte de pai e de Paulo Germano Ribeiro Coutinho 
e Magda Angela Ribeiro Coutinho, por parte de mãe.

Encontro católico

COMEÇA hoje, às 19h 
na Comunidade Católica 
Nossa Senhora Meni-
na, em Tambauzinho, o 
IV Encontro de Famílias 
para Caminhar no Espírito 
Santo, com a presença do 
arcebispo da Paraíba, dom 
Aldo Pagotto.

O evento, que terá 
louvores, pregações e 
testemunhos, será encer-
rado no próximo domingo 
com uma missa às 9h 
celebrada por Frei Júnior 
Capuchinho.

Posse
O PRESIDENTE 

do Conselho Federal 
de Odontologia, Ailton 
Diogo Morilhas Rodri-
gues e o presidente do 
CRO/PB, Abraão Alves 
de Oliveira convidando 
para a posse da nova 
diretoria da entidade 
paraibana para o biê-
nio 2012/2014. Será 
hoje às 20h na Maison 
Blu´nelle.

Para o álbum de família: Roberta Aquino com o filho Roberto, a nora Raissa 
Lacerda e os netos Denisinha, Maria Vitória e Betinho

FOTO:Goretti Zenaide

Reunião rotariana
O CASAL ROTARIANO  

Jurandir e Zélia Carneiro 
recebe hoje os membros 
do Conselho Diretor do 
Rotary Clube João Pes-
soa Sul para reunião 
de trabalho, seguida de 
comes e bebes.

Será na sua residên-
cia do bairro do Bessa.



A UNIÃO13 João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012

Greve compromete eleições
paralisação no tre

Governo lança campanha 
de enfrentamento à 
homofobia na pB hoje
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Às vésperas das elei-
ções, os servidores da Justi-
ça Eleitoral anunciaram que 
entram em greve por tempo 
indeterminado a partir da 
próxima segunda-feira (27). 
A decisão foi tomada em as-
sembleia realizada no final 
da tarde de ontem, reunindo 
cerca de cem funcionários 
na sede do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) na Pa-
raíba. Eles rejeitaram a pro-
posta de 15,8% oferecida 
pelo Governo Federal, por 
considerarem o índice insa-
tisfatório. Na semana passa-
da, havia sido comunicada 
uma paralisação de 48h, que 
termina hoje. Pelo menos 
30% dos trabalhadores se-
rão mantidos. O Superior 
Tribunal de Justiça (STF) 
determina que 80% dos ser-
vidores da Justiça Eleitoral 
permaneçam no trabalho 
neste período.

“Estamos há seis anos 
sem reajuste, perdendo o po-
der aquisitivo na ordem de 
50%, considerando o valor 
inflacionário de 2006 para 
cá. Nosso Plano de Cargos e 
Salários está tramitando no 
Congresso há três anos. O 
governo alega que não tem 
condições orçamentárias e 
apresentou a proposta de 
15,8% que não cobre essa 
defasagem. Vamos lutar para 
que as negociações sejam re-
tomadas. O governo não pode 
apresentar a mesma propos-
ta para categorias que têm 
defasagens diferentes”, decla-
rou o coordenador geral do 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Poder Judiciário Federal 
na Paraíba (Sindjuf-PB), Mar-
cos Lopes.

A greve deverá compro-
meter a preparação para as 
eleições que acontecem em 
pouco mais de um mês. Lo-
pes garantiu que o processo 
vai acontecer, mas se a ade-
são de servidores da Justiça 
Eleitoral superar 80% vai 
prejudicar o andamento das 
atividades. “Será um pande-
mônio”, resumiu. A regula-
mentação sobre a greve no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) determina que 30% 
continuem em serviço. Po-
rém, o STJ estabelece que 
80% dos servidores da Jus-
tiça Eleitoral permaneçam 
trabalhando, mesmo com a 
greve. Na prática, conforme 
o coordenador, isso significa 
acabar com o direito que a 
Constituição Federal garante. 

Entre as atividades 
atingidas pela greve estão o 
julgamento de recursos e a 
organização das urnas ele-
trônicas. “Toda a preparação, 
como a instalação dos pro-
gramas eletrônicos, a carga, 
as mídias ficarão comprome-
tidos com a greve. Queremos 
fazer as eleições, é o nosso 
trabalho, mas estamos sendo 
espezinhados”, lamentou Lo-
pes. Na Paraíba, o Tribunal 
Regional Eleitoral conta com 
400 servidores, sendo 220 
na sede, em João Pessoa, e os 
demais distribuídos nos car-
tórios eleitorais

Funcionários do Tribunal 
param a partir de segunda 
por tempo indeterminado

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com

O calendário acadêmico da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) está suspenso. Com isso, 
param as aulas na graduação, en-
sino à distância e pós-graduação. 
Nesta última, cerca de seis mil alu-
nos serão afetados. A decisão foi 
tomada pelo Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe), em assembleia reali-
zada na manhã de ontem, por 27 
votos a favor e dois contrários. A 
suspensão não vai afetar as ati-
vidades realizadas até agora. O 
anúncio foi feito ontem, em en-
trevista coletiva realizada no au-
ditório do Sindicato dos Docentes 
da UFPB (Adufpb). Hoje, dia em 
que a greve completa cem dias, 
estudantes encabeçam uma mo-
bilização que começa às 16h, na 
Praça João Pessoa. Os manifes-
tantes seguirão em passeata até a 
Lagoa do Parque Solon de Lucena. 
Em todo o país, 52 instituições de 
Ensino Superior estão paradas.

Conforme os representantes 

do comando de greve, o calendá-
rio só será retomado quando os 
professores encerrarem a greve. É 
uma forma de pressionar o Gover-
no Federal para que as negocia-
ções sejam reiniciadas com os do-
centes.  “Queremos provocar o 
Governo para reiniciarmos a ne-
gociação que parou há 21 dias. 
Por isso, a partir de hoje (ontem), 
as atividades que dizem respeito 
ao calendário não vão mais ocor-
rer. A decisão é para garantir a 
segurança jurídica e política da ca-
tegoria e chamar o Governo para 
negociarmos”, destacou Marcelo 
Sitcovsky, do comando de greve. 

“Reforçamos que o calendá-
rio foi apenas suspenso, e não can-
celado”, ressaltou Jaldes Meneses, 
do comando de greve. Tão logo a 
greve acabe, a partir de uma ne-
gociação com o Governo, o Con-
selho Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe) vai reunir os 
servidores para estabelecer as ati-
vidades acadêmicas, formulando 

um novo calendário com as ati-
vidades de ensino, pesquisa e ex-
tensão. “O ministro Aloízio Mer-
cadante ressaltou que não haverá 
corte de salário, porque as aulas 
serão repostas”, acrescentou.

O movimento tem empreen-
dido um conjunto de ações que 
foram encaminhadas para o co-
mando nacional. Uma contrapro-
posta foi protocolada ontem e 
enviada para o Ministério da Edu-
cação (MEC), Ministério do Plane-
jamento e Gestão, além do gabi-
nete da presidente da República.

Entre as pós-graduações pa-
radas estão as de Direito, Comuni-
cação, Psicologia e Enfermagem. 
As entregas de relatórios internos 
também ficam suspensas, assim 
como as matrículas da graduação, 
pós-graduação e ensino à distân-
cia, que só serão realizadas após a 
greve. São válidas as matrículas da 
pós-graduação que haviam sido 
feitas para o período 2012.2, de 
acordo com Galdino Toscano de 

Brito, do comando de greve. Os 
projetos ligados a órgãos externos, 
a exemplo do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ), não param. 
Assim que o semestre 2012.1 for 
concluído, haverá um intervalo de 
15 dias, período no qual serão rea-
lizadas as matrículas. 

A mobilização programada 
para a tarde de hoje é uma ini-
ciativa dos estudantes e acontece 
em todo o país. Lucas Bezerra, que 
representa o movimento estudan-
til, disse que os estudantes estão 
apoiando o movimento dos pro-
fessores. “Estamos numa luta ar-
ticulada. Esta manifestação é pu-
xada pelo movimento estudantil, 
mas participamos de todas as mo-
bilizações dos professores”, disse. 
Sitcovsky acrescentou que os pro-
fessores permanecem na luta pela 
defesa da universidade pública, 
gratuita e de qualidade. “Os alu-
nos querem aula e nós queremos 
dar aula”, completou. (L.M)

UFPB suspende calendário acadêmico

A decisão de suspender o calendário foi tomada pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), durante assembleia ontem pela manhã

FOTO: Divulgação

Em greve desde o início 
deste mês, os fiscais agrope-
cuários do Ministério da Agri-
cultura resolveram realizar um 
protesto com ação social, e dis-
tribuíram ontem pela manhã, 
na Lagoa do Parque Solon de 
Lucena, no Centro de João Pes-
soa, dois mil litros de leite ad-
quiridos em uma cooperativa 
da região do Cariri paraibano. 
Segundo o presidente do Sindi-
cato Nacional dos Fiscais Agro-
pecuários (ANFFA), Magé Cha-
ves, a distribuição de leite na 
Lagoa, foi uma forma de pro-
testar pelo não atendimento 
das reivindicações da categoria 
pelo Governo Federal. “O leite 
foi escolhido para o protesto, 
por ser um produto de origem 
animal que é fiscalizado pelos 

fiscais federais”, disse ele, enfa-
tizando que com a greve da ca-
tegoria os produtos de origem 
vegetal ou animal podem estar 
sendo comercializados na Pa-
raíba com qualidade duvidosa 
pela falta de fiscalização. 

As pessoas que transi-
tavam pelo Parque Solon de 
Lucena (Lagoa) e recebiam o 
leite agradeciam e apoiavam 
o protesto. O lavador de car-
ro Maurício Ferreira da Silva, 
32 anos, agradeceu aos fiscais 
federais pelo leite e disse ser 
a favor de todos os protestos 
que resultassem em benefí-
cios para a população. A dona 
de casa Edileide Araújo, 45 
anos, também agradeceu pelo 
leite e disse que o protesto 
era justo, porque a greve dos 
fiscais federais não estava 
prejudicando tanto a popula-
ção, como por exemplo, a gre-
ve dos professores universi-

tários que vem prejudicando 
toda a classe estudantil. 

Edileide Araújo disse 
ainda que a presidente Dilma 
Roussef não está dando a míni-
ma para a greve dos servidores 
federais porque nunca preci-
sou ir a um hospital público, 
nem seus filhos ou parentes 
nunca estudaram em uma uni-
versidade pública. “Aqui pelo 
menos os fiscais federais estão 
em greve, mas estão ajudando 
a população com a distribuição 
de leite”, analisou.

Qualidade de vida
Magé Chaves afirmou que 

o protesto também teve a fina-
lidade de mostrar à sociedade 
que o trabalho dos fiscais é 
estratégico e está diretamente 
ligado à qualidade de vida das 
pessoas. O protesto foi realiza-
do ao lado do monumento “A 
Pedra do Reino”, na Lagoa. 

Os fiscais federais agro-
pecuários atuam em portos, 
aeroportos e postos de fron-
teira, bem como na fiscaliza-
ção de frutas para exportação 
e no abate de suínos, bovinos 
e aves. Na Paraíba, cerca de 
70% dos servidores de áreas 
essenciais foram obrigados a 
voltar ao trabalho em reveza-
mento. “Se a ANFFA Sindical 
não cumprir a determinação 
está sujeita à multa de R$ 100 
mil por dia”, disse Chaves.

Reivindicações
Entre as principais reivin-

dicações, estão a realização de 
concurso público para suprir 
o déficit de 3 mil funcionários 
em todo o país, a reestrutura-
ção da carreira, a transforma-
ção das remunerações conce-
didas em subsídio e a criação 
de uma escola de aperfeiçoa-
mento para os fiscais.

De acordo com os gre-
vistas, o Ministério da Agri-
cultura já se comprometeu a 
realizar concurso público no 
próximo ano e apresentou 
proposta de reajuste de 5% 
anual até 2015, mas os ser-
vidores negaram porque ale-
gam que não querem aumen-
to, mas sim a transformação 
do benefício em subsídio.

Fiscais agropecuários distribuem leite
José Alves
zavieira2@gmail.com

Distribuição 
aconteceu 
durante 
protesto da 
categoria na 
Lagoa do Parque 
Solon de Lucena



Governo lança hoje campanha 
de enfrentamento à homofobia

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012

O Governo do Estado da 
Paraíba lança hoje a cam-
panha de enfrentamento à 
homofobia. O evento acon-
tece às 8h30, no Hotel Cai-
çara, no bairro de Tambaú, 
em João Pessoa, durante um 
café da manhã. A iniciativa 
é da Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana e da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, em parceria com a 
Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da 
República.

A campanha educativa 
tem o objetivo de sensibilizar 
a população sobre a impor-
tância de denunciar os crimes 
lesbo-homo-transfóbicos e 
enfrentar o preconceito. Se-
gundo a gerente executiva de 
Direitos Sexuais e LGBT, da 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, Roberta Schultz, a cam-
panha prevê a divulgação de 
peças publicitárias como, fol-
ders, cartazes, banners, cami-
setas, bottons, faixas, e outras 
ações.

“Pretendemos com essa 
campanha fazer um chama-
mento para que a população 
denuncie a homofobia e res-
peite os direitos e a cidadania 
de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais. Será 
uma ação de sensibilização 
que visa trabalhar a questão 
do enfrentamento a todos os 
tipos de violências contra a po-
pulação LGBT”, disse.

O combate à homofobia 
no Estado é um desafio para 
toda a sociedade e principal-
mente para os poderes pú-
blicos. “Em 2011, segundo o 
monitoramento do Fórum de 
Entidades e Lideranças LGBT 
da Paraíba, foram 21 casos de 
homicídios contra LGBT. Em 
2012, já temos 14 assassina-
tos, sendo 3 lésbicas, 5 gays e 6 
trans (travestis e transexuais). 
O grande desafio é tipificar 

Ação tenta sensibilizar a 
população a denunciar crimes 
lesbo-homo-transfóbicos

A primeira etapa do Centro de Con-
venções de João Pessoa, localizado no Polo 
Turístico Cabo Branco (às margens da rodo-
via PB-008), será inaugurada no próximo 
domingo, às 19h. O empreendimento será 
destinado a eventos de grande porte, a 
exemplo de feiras, seminários e congressos, 
o que deverá incluir a Paraíba no roteiro 
do turismo de eventos. Até a sua conclu-
são, deverão ser investidos R$ 170 milhões.

Do total dos recursos, R$ 90 milhões 
já foram investidos na obra – sendo R$ 70 
milhões oriundos do Governo do Estado. O 
secretário executivo de Obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) e su-
perintendente de Obras do Plano de De-
senvolvimento do Estado (Suplan), Ricardo 
Barbosa, explicou que, desde a assinatura 
do contrato com a empresa construtora 
até o momento, as obras sofreram reajus-
tes naturais no valor do investimento em 
torno de 30%.

“Além dos reajustes naturais provoca-
dos pelos preços praticados no mercado a 

cada ano, a obra contou ainda com aditi-
vos. O contrato foi de 2008 e a cada ano so-
freu esses reajustes naturais. Para concluir 
o Centro de Convenções serão investidos 
R$ 170 milhões”, esclareceu.

A primeira etapa do empreendimento 
a ser inaugurada compreende o salão de 
exposições de 20 mil metros quadrados de 
área e cobertura termoacústica (que não 
reproduz o barulho da chuva), e também 
o estacionamento. Pelo cronograma, a se-
gunda etapa da obra ficará concluída em 
junho de 2013.

O Centro de Convenções será compos-
to por quatro edificações: o mirante, o sa-
lão de exposições, o centro de congressos 
e o teatro. O equipamento terá três esta-
cionamentos com capacidade para mais de 
mil veículos, com vagas exclusivas para ôni-
bus e pessoas com necessidades especiais. 
O mirante, que está sendo concluído, ficará 
sobre uma torre de 55 metros de altura, o 
equivalente a um prédio de 17 andares.

Com o Centro de Convenções, a Pa-
raíba terá condições de disputar grandes 
eventos, como convenções para cerca de 
até 5 mil pessoas. 

Primeira etapa vai ser inaugurada no domingo
CENTRO DE CONVENÇÕES

Com o Centro de Convenções a Paraíba terá condições de sediar grandes eventos

Cleane Costa
cleanec@gmail.com
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esse crime por lei, dando me-
lhores e mais condições para 
o trabalho de investigação 
dos casos”, comentou Roberta 
Schultz.

João Pessoa dispõe de 
uma delegacia especializada 
no combate aos crimes lesbo-
-homo-transfóbicos. O Esta-
do está entre um dos poucos 
que disponibilizam este ser-
viço especializado. A Delega-
cia atende pelo número (83) 
3218-5317 ou 3218-6762 
e funciona na Rua Francisca 
Moura, Centro de João Pessoa.

O Espaço LGBT é um 
Centro de Referência dos Di-
reitos LGBT e Combate à Ho-
mofobia criado pelo Governo 
do Estado, que oferece aten-
dimento e orientação psicos-
social e jurídica, promove 
seminários, cursos e capaci-
tações e também ações iti-
nerantes de promoção dos 
direitos de LGBT. O serviço 
está localizado na Praça Dom 
Adauto, 58, Centro.

Parada LGBT
Com o apoio do Go-

verno do Estado, através 
da Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade 
Humana, João Pessoa sedia 
no domingo (26), a XI Para-
da do Orgulho LGBT, com o 
tema “Afirmando Direitos e 
Cidadania”.

A Semdh, através do 
Espaço LGBT (Centro de 
Referência dos Direitos de 
LGBT e de Enfrentamento à 
Homofobia da Paraíba), es-
tará presente distribuindo 
o material da campanha do 
Governo do Estado de en-
frentamento à homofobia e, 
com o apoio da Gerência de 
DST/Aids/HIV da SES, dis-
tribuindo preservativos. 

Diversidade
A diversidade musical 

marcará a 11ª Parada do Or-
gulho e da Cidadania LGBT 
de João Pessoa, que terá como 
atrações principais as can-
toras Wanessa, Mira Maya 
e Natalie de Lima. O evento 
acontece a partir das 10h, na 

orla das praias de Cabo Bran-
co e Tambaú, reunindo lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e demais cidadãos 
comprometidos com os di-
reitos humanos e o direito à 
afirmação da identidade de 
gênero e à livre orientação 
afetivo-sexual.

 O público que for ao even-
to poderá conferir, durante a 
caminhada, as apresentações 
de artistas como Adeildo Viei-
ra, Cida Alves, Banda No Exit, 
Banda Donna’s e Abrad’os Zoi. 
Haverá a participação dos DJs 
Dallez, Guiraiz, Shioliver e Kylt, 
além das drags Yasmin Kazi-
ragy, Ashyley, Tifany Perla Ra-
chelly. Todos se apresentarão 
nos trios elétricos que acom-
panham a parada, até chegar 
ao Busto de Tamandaré.

No palco montado na 
praia, a animação fica por con-
ta de Natalie de Lima, cantan-
do canções consagradas da 
música popular brasileira, e 
Mira Maya, agitando o público 
com hits da música pop mun-
dial. Para encerrar a noite, su-
birá ao palco a cantora Wanes-
sa, apresentando seus grandes 
sucessos.

A Parada LGBT é reali-
zada pelo Movimento do Es-
pírito Lilás (MEL) e o Grupo 
de Mulheres Maria Quitéria 
(GMMQ), com o apoio da Pre-
feitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP), por meio de sua 
Fundação Cultural (Funjope) 
e das secretarias de Desen-
volvimento Social (Sedes), 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), de Infraestrutura 

(Seinfra), de Mobilidade Urba-
na (Semob) e de Saúde (SMS), 
além do Conselho Regional de 
Serviço Social (Cress-PB) e da 
Casa Civil do Governo Estado, 
entre outros.

 O evento contará, ainda, 
com a distribuição de preser-
vativos e informativos sobre 
cidadania, além de dicas so-
bre prevenção contra o HIV/
Aids, hepatites virais e de-
mais doenças sexualmente 
transmissíveis.

 
Mira Maya e Wanessa
A cantora Mira Maya co-

meçou seu trabalho autoral 
em 2007, em parceria com 
compositores como Escuri-
nho, Erivan Araújo e Kennedy 
Costa. Lançou seu primeiro CD 
em 2009 e já se apresentou 

com artistas como Elza Soares, 
Chico César e Fernanda Abreu. 
Atualmente, a cantora está tra-
balhando na produção de seu 
novo álbum.

A cantora Wanessa ini-
ciou a carreira no ano 2000, 
com o lançamento de seu pri-
meiro álbum, intitulado “Wa-
nessa Camargo”. Ano passado, 
a cantora deu uma virada na 
carreira e gravou um CD total-
mente em inglês e com sono-
ridade eletrônica, intitulado 
DNA. Para divulgar seu oitavo 
trabalho, ele preparou uma 
turnê pelas boates do país, 
incluindo também em seu re-
pertório músicas de cantoras 
pop como Beyoncé, Lady Gaga, 
Madonna e Britney Spears. 
Atualmente, ela assina apenas 
Wanessa.

O combate à homofobia no Estado é um desafio para toda sociedade e principalmente para os poderes públicos
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Governo fortalece rede de proteção  
às mulheres vítimas de violência

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012

O Governo do Estado, 
em parceria com a Prefeitu-
ra de Cabedelo e Ministério 
Público, realizou ontem, na 
Secretaria de Educação de 
Cabedelo, a 1a Capacitação da 
Rede de Atenção às Mulheres 
Vítimas de Violência Domés-
tica. O objetivo do evento é 
fortalecer a rede de proteção 
que atua no município.

Entre as autoridades que 
participaram do evento, a se-
cretária do Desenvolvimento 
Humano do Estado (Sedh), 
Cida Ramos, ressaltou a impor-
tância das mulheres denuncia-
rem os casos de violência. 

“Temos que acabar com 
esta cultura do silêncio. Para 
isso, estamos fortalecendo a 
rede de proteção da mulher 
que conta com Delegacia Es-
pecializada, os Centros de 
Referência Especializados da 
Assistência Social (Creas), a 
Defensoria Pública e tantos 
outros meios que temos para 
denunciar os casos de maus 
tratos”, disse.

A líder comunitária e atual 
coordenadora de políticas para 
mulheres de Cabedelo, Maria 
Cícera de Brito, fez um alerta 
sobre a situação do município. 

“Somos o quarto muni-
cípio da Paraíba com o maior 
índice de mortes de mulheres. 
Estes casos, muitas vezes, po-
deriam ter sido evitados com 
as denúncias e o acompanha-
mento das vítimas. Então é 
muito importante que todos 
estejam juntos para este forta-
lecimento da rede de proteção 
às mulheres”, disse.   

Dados da Paraíba
A Secretaria de Estado de 

Segurança e Defesa Social reve-
la 80 assassinatos de mulheres 
no primeiro semestre de 2012 
em toda a Paraíba. Destes, 32% 
são relacionados à violência 
doméstica e sexual; 31% ao en-
volvimento com drogas; 18% 
a definir; e os demais relacio-
nados a outras causas, como 
latrocínio e vingança.

Mesa
A secretária da Mulher e 

da Diversidade Humana, Iraê 
Lucena; os delegados Ademar 
Fernandes, titular da distrital 
de Cabedelo e Nadja Fialho da 
Delegacia da Mulher, além da 
secretária da Educação de Ca-
bedelo, Eloísa Caravalho e ou-
tras autoridades também par-
ticiparam da mesa de abertura 
do evento. 

Rede de atenção
Para atender às mulhe-

res e adolescentes vítimas de 
violência doméstica e familiar 
na Paraíba existem as Promo-
torias, a Defensoria Pública e 
os juizados. As delegacias es-
pecializadas da mulher e as 
distritais também podem en-
caminhar os casos registrados 
de violência para o acompa-
nhamento das vítimas por pro-
fissionais qualificados.

Recentemente, o Governo 
do Estado lançou também um 
portal em que apresenta todas 
as informações sobre a violên-
cia contra a mulher e onde rea-
lizar as denúncias. 

O Disque Denúncia 197 
também foi destinado para 
atender os casos específicos de 
violência contra a mulher na 
Paraíba.  

Profissionais que atuam 
na área participaram de um 
treinamento, em Cabedelo

O município de Ala-
goa Grande, a 110 km de 
João Pessoa, vai realizar, 
amanhã e domingo, a 
1ª Rural Fest, um evento 
voltado para a integra-
ção entre o meio rural e 
o urbano. Durante esses 
dois dias, haverá palestras 
sobre tecnologia, apre-
sentação de estratégias 
emergenciais relaciona-
das ao rebanho no perío-
do da seca, compra e ven-
da de animais, produtos e 
serviços da agropecuária, 
além de apresentações 
culturais e espaço gastro-
nômico.

O evento é finali-
zado com a tradicional 
Cavalgada, que é reali-

Alagoa Grande realiza 1a Rural Fest dentro 
da programação Rota Caminhos do Frio

fortalecimento da agricultura

Em Cabedelo, o Governo do Estado promoveu  a 1a Capacitação da Rede de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, que reuniu várias autoridades

FOTO: Secom/PB

l Sábado – 25/08/2012
10h – 20h – Visitação Espaço de Exposição (Stands: Faepa/Senar-PB e SPRAG; Sebrae; BNB; OCB/Sescop; UFPB/
CCHSA/ Campus III – Bananeiras; Embrapa; Emepa; Emater; Empasa; Flores do Brejo paraibano; Artesanato local
- Espaço Gastronômico
- Exposição de animais, máquinas e equipamentos
- Apresentação de vídeos
14h – 15h - Apresentação Emepa: “Vitrine Tecnológica de Produção e Conservação de Forragens”
17h – 20h - Festival Gastronômico e apresentação cultural com grupos locais
20h - 24h - Show com artistas da terra: Grupo “Guerreiros do Forró – Noite de Jackson do Pandeiro”
- Bingo 

l domingo - 26/08/2012
10h - 18h - Stands abertos para visitação
12ª Cavalgada de Alagoa Grande
8h – 9h30 - Concentração no Parque de Vaquejada Santa Terezinha
9h30 – 13h - Início da cavalgada: saída em direção ao Memorial Jackson do Pandeiro, no centro da cidade
11h - Bate Sela no Engenho Gregório de Baixo
12h - Passagem pela Volúpia
13h - Retorno ao BNB Clube
13h às 18h – Almoço; Forró Pé de Serra; Premiação aos cavaleiros e amazonas (mais novo e mais velho); e Sorteios 
de Brindes

zada há quinze anos em 
Alagoa Grande e que de-
verá reunir esse ano cerca 
de mil cavaleiros e amazo-
nas. Toda essa programa-
ção faz parte da Rota Cul-
tural “Caminhos do Frio”, 
que este ano, em Alagoa 
Grande, tem como tema 
“Festival de Artes Jackson 
do Pandeiro”.

“A Rural Fest pretende 
divulgar as potencialidades 
econômicas e socioculturais 
de Alagoa Grande e região, 
proporcionando uma boa 
convivência do homem com 
a natureza e com o mundo 
em que vive”, destacou o 
gerente da agência do Se-
brae em Guarabira, Marcí-
lio de Sousa Santos.

Durante o evento ha-
verá doze stands montados 
no BNB Clube de Alagoa 
Grande, que oferecerão in-
formações diversas sobre 
artesanato, cultivo de flo-
res, alevinos, tecnologia, 
dentre outros. Também ha-
verá exposição de animais, 
máquinas, equipamentos e 
da gastronomia local. A Em-
presa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba 
(Emepa) ainda irá apresen-
tar uma vitrine tecnológica 
de produção e conservação 
de forragens.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Alagoa Grande 
(SPRAG), Vanildo Pereira da 
Silva, o evento tem grande 

importância para o setor 
rural da região.

“Mostraremos aos 
produtores rurais co-
nhecimento de tecno-
logias modernas para a 
produção agropecuária, 
faremos debates sobre a 
situação atual do cená-
rio rural da região e cria-
remos um espaço para 
negociação de produtos 
e serviços”, disse.

A Rural Fest é pro-
movida pelo SPRAG e 
conta com o apoio do 
Sebrae, do Governo do 
Estado da Paraíba, da 
Federação da Agricultu-
ra e Pecuária da Paraíba 
(Faepa) e do Banco do 
Nordeste.

Programação da 1ª Rural Fest

Mais paraibanos desco-
brem na formalização uma 
oportunidade para novos ne-
gócios e acesso a benefícios 
previdenciários. Em Sumé, no 
Cariri, em dois anos, o núme-
ro de empreendedores indi-
viduais (EI) – empresa com 
faturamento de até R$ 5 mil/
mês - passou de 27 para 175, 
segundo dados da Receita 
Federal, aumento de 548%. 
Os números mostram que a 
formalização de empresários 
cresceu mais que seis vezes 
em dois anos e aqueceu a eco-
nomia formal da região.

Para orientar, capacitar 
e esclarecer dúvidas deste 
público, o Sebrae realiza ,nos 
dias 27 e 28 de agosto, a mo-
bilização do EI, na Praça Adol-
fo Mayer, no centro de Sumé. 
Uma estrutura com stand e 
tenda será montada no espa-
ço que funcionará das 8h30 às 
17h com a previsão de atendi-
mento a 200 empreendedores 
do comércio, serviço e indús-
tria. Essa será a primeira ação 
da Sala do Empreendedor 
de Sumé, espaço destinado à 
orientação e apoio ao micro-
empresário ou quem quer 
abrir o próprio negócio.

 Durante o evento, haverá 
também Oficinas “Sebrae Em-
preendedor Individual” (SEI) 
nas áreas de vendas, compras, 
planejamento e controle fi-
nanceiro. Também serão rea-
lizados atendimentos do pro-
grama Negócio a Negócio, que 
presta consultoria na própria 
empresa. As inscrições para 
participar do evento estão 
abertas na Sala do Empreen-
dedor, localizada no prédio da 
prefeitura.

Formalização 
de empresas 
tem aumento 
de 548%

Sumé
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Governo investe R$ 8,1 mi em CG
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

A propaganda eleitoral no rádio e na televisão 
mal começou e já esquentou bastante o clima entre 
os militantes dos principais candidatos a prefeito de 
Campina Grande. O principal campo de guerra dos 
militantes mais exacerbados é, como sempre, a Web, 
sobretudo nas redes sociais.

l VESTIbulAR

Começam no dia 30 de agosto as inscrições para o 
Vestibular 2013.1 da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). A data foi definida na tarde desta quarta, dia 
22, pela Pró-reitoria de Ensino da Instituição. As inscrições 
serão realizadas exclusivamente pela internet.

botox sem agulha
 

Com o passar dos anos, 
é natural que o corpo comece 
a apresentar as primeiras 
mudanças indesejáveis, que 
afetam a vaidade das pessoas. 
Porém, hoje há diversas opções 
no mercado para amenizar os 
efeitos do fim da juventude, cada 
uma delas adequada a uma ou 
mais queixas. Para o rosto, um 
dos mais modernos e completos 
tratamentos é o Ultraplastic 
Facial, que atenua flacidez, 
marcas de expressão e rugas em 
mulheres e homens.

Acusação

A assessoria da prefeitável Daniella Ribeiro (PP), da 
coligação “Pra Campina crescer em paz” acusou a Prefeitura 
de Campina Grande de manter contrato para locação de 
veículos a serem usados pela Guarda Municipal, mesmo a 
corporação ainda não estando em atividade.

Inscrições
Para fazer a inscrição no Vestibular 2013.1 da UFCG, os 

candidatos devem acessar a página da Comissão do Vestibular, 
www.comprov.ufcg.edu.br, até as 23h59min do dia 26 de 
setembro. O processo seletivo da UFCG continuará usando as 
notas do Enem para a classificação dos candidatos.

Novo modelo

A partir de novembro, 
todas as rescisões de contrato 
de trabalho deverão utilizar 
o novo modelo do Termo 
de Rescisão do Contrato de 
Trabalho (TRCT) instituído 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). A partir de 1º 
de novembro, rescisões feitas 
em outros modelos não serão 
aceitas pela Caixa Econômica 
Federal para liberação de 
Seguro Desemprego e da conta 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

Ambiente

Monitoria

O Departamento de Física do Centro de Ciência e Tecno-
logia da UEPB inscreve, de 27 de agosto a 3 de setembro, para 
seleção de novos monitores. As inscrições podem ser feitas 
na secretaria do Departamento, instalado no Campus I, em 
Campina Grande, no horário das 8h às 20h.

Eleição do DCE da uE

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) irá realizar terça-
feira a eleição para escolha dos novos representantes do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) dos oito campi da instituição. Cerca 
de 12 mil estudantes devidamente matriculados na UEPB estão 
aptos a participar do pleito. A data da eleição foi decidida após uma 
reunião do Conselho de Entidades de Base juntamente com os 
Centros Acadêmicos em conjunto com a diretoria do DCE.

“Trânsito Consciente”
 

A campanha que é promovida pelo Programa Mobilidade 
Urbana irá realizar na manhã de hoje uma blitz educativa de 
trânsito no centro de Campina Grande. A ação tem o objetivo 
de alertar a população sobre temas importantes de mobilidade 
e de cidadania, além de mostrar que práticas simples 
contribuem para um trânsito mais humano e seguro. O evento 
acontecerá a partir das 9h na Av. Floriano Peixoto.

Resposta
A assessoria da prefeitura rebateu, acusando Daniella 

Ribeiro de ser “desinformada” e apresentado uma série de 
fotografias com o objetivo de demonstrar que os veículos 
locados estariam, na verdade, sendo utilizados nos treinamentos 
dos futuros guardas municipais.

O objetivo é alcançar o índi-
ce de 100% de cobertura da 
rede de esgotos da cidade

O Governo do Estado, 
por meio da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), está investindo 
mais R$ 8,1 milhões em 
obras de esgotamento sani-
tário em Campina Grande. 
O objetivo, segundo o presi-
dente da Cagepa, Deusdete 
Queiroga, é continuar tra-
balhando para alcançar o 
índice de 100% de cobertu-
ra de rede de esgotos na ci-
dade.

De acordo com Deus-
dete, uma das obras em an-
damento é a conclusão do 
sistema de tratamento de 
esgotos da cidade de Campi-
na Grande, cujo investimen-
to é da ordem de R$ 1,9 mil-
hão.  “Essa é uma obra que 
contribuirá decisivamente 
para a preservação do meio 
ambiente”, enfatizou, acres-
centando que os serviços 
já ultrapassam a marca de 
51% de execução.

O presidente lembrou 
ainda que, depois de con-
cluída, a obra da estação 
de tratamento de esgotos 
irá beneficiar diretamente 
cerca de 380 mil habitantes 
de Campina Grande, uma 
vez que, ao reforçar o sis-
tema de esgotamento sani-
tário já existente na cidade, 
irá permitir a ampliação do 
atendimento de coleta de 
esgotos para uma possível 
futura demanda.

Segundo a subgerente 
de Obras da Cagepa na Re-
gional da Borborema, en-
genheira Érika Marques, a 
obra possibilitará a interli-
gação das lagoas anaeróbi-
cas, já existentes, as quatro 
novas lagoas facultativas 
e as duas de maturação e 
polimento que estão sendo 
construídas. “Isso irá mel-

Redes Sociais

A maior parte dos internautas que participa de redes soci-
ais, onde antes tinha um grupo de pessoas com mais de 18 anos 
e menos de 35, agora o público atinge todas as faixas etárias. A 
rede social mais utilizada deixou de ser o Orkut, e passou a ser o 
Facebook, que tem conquistado cada vez mais frequentadores. 

horar a eficiência do sis-
tema de tratamento do es-
goto”, enfatizou.

Ainda segundo a en-
genheira da Cagepa, a obra 
também contempla a con-
clusão da construção de 
uma estação elevatória e 
de uma nova caixa de areia. 
“Neste momento, estamos 
concluindo a estação de 
tratamento, executando a 
caixa de areia e realizando 
limpeza na área externa das 
lagoas, porém, o sistema já 
se encontra em pré-oper-
ação”, acrescentou.

Segundo o presidente 
da Cagepa, a obra de con-
clusão do sistema de esgota-
mento sanitário de Campina 
Grande está sendo executa-
da com recursos oriundos 
de empréstimo contraído 

junto à Caixa Econômica, 
além de contrapartida do 
Tesouro Estadual.

Obras nos bairros
Deusdete Queiroga res-

saltou ainda que, além da 
conclusão do sistema de 
tratamento, outras obras 
de esgotamento sanitário 
estão sendo executadas em 
bairros de Campina, a ex-
emplo do Jardim Tavares e 
Cruzeiro, este último, com 
os serviços para iniciar já 
nos próximos dias.

“No Jardim Tavares, es-
tamos ampliando o sistema 
de esgotamento sanitário, 
com a construção de uma es-
tação elevatória de esgotos e 
implantação de 906 metros 
de emissário e 12.318 metros 
de rede coletora. Além disso, 

vamos efetuar 846 ligações 
domiciliares”, observou o 
presidente. “Neste momento, 
estamos na fase de instalação 
de canteiros e de levanta-
mento topográfico”, acres-
centou.

Ainda sobre o Jardim 
Tavares, Deusdete explicou 
que, quando concluída, a 
obra beneficiará cerca de 
4,2 mil moradores. Segundo 
ele, estão sendo investidos 
2,9 milhões, com recur-
sos do Tesouro do Estado, 
através de empréstimo jun-
to ao BNDES. 

Já no Cruzeiro, o presi-
dente revelou que o Governo 
do Estado estará investindo 
R$ 3,3 milhões na conclusão 
do sistema de esgotos, com 
a implantação de rede cole-
tora e ligações domiciliares. 

A Rainha da Borborema terá concluida a  estação de tratamento de esgotos beneficiando a população

FOTO: Divulgação

A instalação de câmeras 
de segurança em estabeleci-
mentos comerciais não tem 
amedrontado ou impedido 
criminosos de realizarem 
assaltos ou furtos. Durante a 
tarde da última quarta-feira 
(22), uma joalheria foi as-
saltada em Campina Grande. 
Segundo os policiais, esta foi 
à terceira vez no período de 
um mês, que a loja de jóias e 
acessórios foi surpreendida 
por bandidos.

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos do município, de-
sarticulou três criminosos, 
dois homens e um menor de 
idade, suspeitos de terem 
praticado o crime. Do esta-
belecimento denominado 
por “Atacadão das Jóias”, por 
volta das 13h, foram subtra-
ídos cerca de R$ 5 mil em 
produtos, além de R$ 300,00 
em dinheiro.

A ação, que teve apro-
ximadamente três horas de 
duração, prendeu José Car-
los Gregório, Wélisson da 
Costa Almeida, autuados em 
flagrante por assaltos e apre-

endeu o menor (W.S.R.S.), 
também detido por tráfico 
de entorpecentes.

Segundo as equipes po-
liciais, com a retirada de cir-
culação desses indivíduos, 
pelo menos mais duas ocor-
rências criminosas durante 
o mês de agosto, sendo elas 
o assalto às empresas SKJ e 
a impressão digital foram lo-
cais confessados pelos sus-
peitos, de práticas ilícitas. 

O delegado Glauber 
Fontes, responsável pela 
Delegacia de Roubos e Fur-
tos, disse que a quadrilha 
estava sob investigação no 
decorrer de uma semana e 
os nomes já estavam defi-
nidos. “As equipes se deslo-
caram para o local, ocasião 
que reconheceram os mes-
mos pelo circuito de câme-
ras internas. Já tínhamos 
alguns dados de referência 
como o endereço e atuação 
dos suspeitos. Deslocamos-
-nos para o bairro do José 
Pinheiro e lá efetuamos a 
prisão em flagrante”, rela-
tou o delegado.

Todos os produtos, re-
ferentes aos roubos pra-
ticados pelos bandidos, 
foram recuperados pela 
Polícia. 

Circuito de câmeras 
registra roubo a loja

FIlMADO

Kalyenne Antero
Especial para A União

“As unidades de 
ensino da rede estadu-
al abriram seus portões 
neste dia para acolher a 
todos a participarem des-
te momento de discussão 
e planejamento da esco-
la”. Foi com esse discurso, 
ontem, que o secretário 
de Estado da Educação, 
Harrison Targino, desta-
cou a abertura das dis-
cussões em torno do Or-
çamento Democrático 
Escolar nas 804 unidades 
da rede estadual.

O objetivo, através 
das plenárias, é aumen-
tar a participação da 
comunidade no planeja-
mento da gestão escolar, 
estimulando o controle e 
o domínio da população 
em relação ao tema.

Durante as reuniões, 
professores, técnicos, 
alunos, pais e a comu-
nidade em geral discuti-
ram questões e propuse-

ram encaminhamentos 
sobre pontos relaciona-
dos ao conteúdo peda-
gógico, à administração 
e aos investimentos fei-
tos pela escola.

Em Campina Gran-
de, na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental 
Professor Itan Pereira, 
localizada no Bairro Bo-
docongó II, a diretora So-
corro Cordão ressaltou o 
“compromisso cidadão” 
da iniciativa do governo.

“Da direção da esco-
la aos pais de alunos, pas-
sando pelos funcionários 
e os próprios estudantes. 
Todos têm a oportuni-
dade de manifestar suas 
atitudes, suas sugestões. 
É o momento de apre-
sentarmos as propostas 
da escola, os projetos 
que já desenvolvemos, 
bem como as ações de 
sustentabilidade. Acre-
dito que a resposta do 
alunado é o seu com-
promisso com a escola, 
pois daqui formamos ci-
dadãos”, comentou.

3ª Regional de Ensino
comemora resultado

ORÇAMENTO

Phillipy Costa
Especial para A União



Situação dos municípios em debate
reunião de prefeitos

Famup realiza assembleia em 
CG para discutir questões 
como a dívida com a Cagepa
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antônio radical 
(pstu)

O candidato participa, às 
11h, da comemoração dos 47 
anos de fundação do Hospital 
Padre Zé, em Tambiá. Às 13h, 
grava o Guia Eleitoral. Às 16h, 
faz caminhada na comunidade 
Santa Clara, com concentração 
na Rua São Rafael. Às 18h45, 
será entrevistado numa emis-
sora de TV. Às 19h, participa de 
um evento no Hotel Tambaú.

Às 6h, participa de ade-
sivagem no Parque Solon de 
Lucena. Às 10h, bate papo com 
estudantes, no Centro, e, às 
15h30, faz caminhada, com 
concentração no cruzamento 
da Avenida Guedes Pereira com 
a Avenida B. Rohan. Às 18h30, 
participa de caminhada no Va-
lentina. Às 22h, se reúne com 
apoiadores, em Miramar.

Pela manhã, grava o Guia 
Eleitoral. Às 16h, faz caminhada 
na comunidade Colibris, com 
concentração na Rua José Ba-
tista da Silva. Às 18h, faz ca-
minhada em Mandacaru, com 
concentração na Rua Monte 
Castelo (próximo à casa de 
show Ponte Preta).

 

Às 9h, participa de as-
sembleia dos funcionários da 
UFPB; às 11h, participa de even-
to em comemoração aos 47 
anos do Hospital Padre Zé. Às  
14h, fará propraganda do jornal 
Causa Operária no Centro da 
cidade e, às 19h, se reúne com 
apoiadores da campanha no 
bairro de Mangabeira.

O candidato, às 10h, se 
reúne com lideranças. Às 13h, 
participa de almoço com jorna-
listas, em Tambiá. Às 16h, parti-
cipa de reunião com partidos da 
coligação. Às 18h, se reúne com 
membros da ABIH, no Comitê 
Central. Às 19h, faz caminhada 
em Mangabeira VII, com concen-
tração na entrada do bairro.

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Cícero Lucena 
(psdB)

estelizabel 
Bezerra (psB)

José Maranhão 
(pMdB)

Lourdes sarmento 
(pCo)

Luciano Cartaxo 
(pt) 

renan palmeira 
(psoL)

A Federação das Asso-
ciações dos Municípios da 
Paraíba (Famup) realiza hoje 
uma assembleia ordinária 
com os 223 prefeitos para 
discutir o Pacto Federativo, 
o fim do mandato dos gesto-
res (2008/2012), discussões 
sobre matérias estatutárias 
da sistemática da Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) e o débito dos muni-
cípios com a Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa). O evento começa a 
partir das 10h, no auditório 
do Garden Hotel, em Campi-
na Grande.

Para debater sobre o 
Pacto Federativo, o presi-
dente da Famup, Rubens 
(Buba) Germano, convidou o 
senador Cássio Cunha Lima 
para falar da experiência no 
Executivo, como prefeito e 

As ofensas e hosti-
lidades nunca levam a 
nada e, se predominarem 
entre os candidatos no 
Guia Eleitoral, em vez de 
melhorar o debate, vão 
contribuir para maior in-
diferença do povo em re-
lação às eleições.

Essa é a opinião pre-
dominante entre parla-
mentares de diferentes 
partidos que foram entre-
vistados ontem na Assem-
bleia Legislativa sobre o 
horário eleitoral, que co-
meçou na última terça-fei-
ra, no rádio e na televisão.

“Acho que o Guia é 
a melhor oportunidade 
que os candidatos têm 
para apresentar propos-
tas de Governo”, afirma 
o deputado Vituriano de 
Abreu (PSC), ao conside-
rar que o primeiro dia de 
Guia com os vereadores 
já foi marcado por alguns 
sinais de acusações de 
parte a parte, e que “isso 
é completamente desne-
cessário para o esclareci-
mento da população”.

Vituriano observou 
que um dos motivos para 
isso é a falta de propos-
ta e de conteúdo entre 
muitos candidatos. “An-
tigamente, nos tempos 
de João Agripino e Ruy 
Carneiro, por exemplo, 

Deputados pedem mais propostas
GuiA eLeitorAL

Vituriano lamentou a “falta de conteúdo” de candidatos

 O deputado estadual Vi-
turiano de Abreu (PSC) disse, 
ontem, que o esfriamento da 
campanha política deste ano 
está diretamente relaciona-
do ao fato de, com medo das 
denúncias e dos problemas 
com a Justiça, os empresá-
rios estarem evitando ou di-
minuindo as contribuições e 
doações.

“As denúncias e as 
‘broncas’ na Justiça se re-
petiram e se avolumaram 
muito nas últimas eleições; 
o envolvimento de dinhei-

ro caiu e o resultado é que 
a campanha esfriou”, ava-
lia Vituriano, ao revelar 
que já soube até de muitos 
empresários grandes que 
chegaram a viajar para se 
esconderem em Miami para 
esperar a campanha passar. 

Ele disse que esse pro-
blema tem um lado positivo 
porque o caso das doações e 
das contribuições no Brasil 
estava tomando contornos 
absurdos, chegando ao pon-
to dos empresários se ba-
searem nas pesquisas para 

ajudar os primeiros e os se-
gundos colocados para, de-
pois, esperarem retorno de 
quem ganhasse. 

Mas Vituriano fez ques-
tão de observar também que, 
ao contrário do que muita 
gente pensa, os empresários 
nunca fazem contribuições e 
doações porque são “bonzi-
nhos”. “Fazem porque, como 
em tudo o que investem, 
esperam retorno, e já que 
tais retornos têm causado 
problemas demais, de certa 
forma, não tem compensado 

mais”, disse.
 O parlamentar de Caja-

zeiras entende que uma das 
grandes saídas para isso se-
ria o financiamento público 
de campanha, que é um dos 
principais temas que sempre 
caem na malha de debate 
quando se fala em reforma 
política. “Mas o problema é 
que a reforma política nunca 
sai e, como se sabe, porque 
a maioria dos congressistas 
não tem coragem de cortar 
na própria carne”.

O parlamentar acres-

centou que, enquanto a re-
forma não vem, a legislação 
eleitoral acaba ganhando 
pequenas alterações que são 
predominantes no campo da 
punição, e “o resultado é que 
os gastos de campanha são 
sempre os mais visados por-
que se mistura com abuso de 
poder”, comentou Vituriano, 
ao completar que, “assim, 
como atividade de risco, os 
empresários acabam é cor-
rendo das doações”. 

Perguntado se outra al-
ternativa não seria unificar 

e diminuir a quantidade de 
eleições, Vituriano informou 
que isso seria outra coisa que 
certamente não passaria no 
Congresso Nacional, até por-
que o pleito de dois em dois 
anos é uma coisa que está 
estabelecida na Constituição.

“Há questões como essa 
e como o voto secreto e vá-
rias outras que são conside-
radas causas pétrias e que, 
para serem alteradas, exigi-
riam uma PEC com quórum 
qualificado e de difícil apro-
vação”, concluiu. (A.J.)

Parlamentar defende financiamento público
CAMpAnhA poLÍtiCA

em vez de ficar em casa, o 
povo é que ia às ruas ver 
e ouvir seus candidatos. 
E ia porque sabia que, 
como bons tribunos, eles 
tinham o que dizer”, co-
mentou o deputado.

O parlamentar aler-
tou que a maior vanta-
gem do Guia é justamen-
te a de servir como canal 
entre o candidato e o elei-
tor. “O problema é que, 
ao invés de aproveitar es-
sas facilidades modernas 
e mostrar propostas, os 
candidatos terminam tro-
cando farpas e acusações 
e, no final das contas, per-
dem tempo no rádio e na 
televisão”, disse.

Para o presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, deputado Jan-

duhy Carneiro(PEN), “se o 
Guia for bem feito e inte-
grado com o pensamen-
to do eleitor, pode surtir 
efeito positivo e ajudar 
muito o candidato. Caso 
contrário, o resultado é 
o aumento da rejeição 
popular e a consequente 
perda de votos para o dia 
da eleição”, disse.

Janduhy acrescentou 
ainda que até mesmo em 
nível de partido, o que os 
candidatos precisam fa-
zer é um compromisso de 
aproveitamento conjun-
to do Guia Eleitoral para 
apresentação de ideias, 
projetos e benefícios para 
a população.

“Se os candidatos só 
pensarem no aspecto fi-
nanceiro e na troca de 

acusação, não estarão 
contribuindo em nada 
para conscientização do 
eleitorado”, comentou o 
parlamentar, ao salientar 
que “é isso que vai acon-
tecer nesse período de 
Guia Eleitoral se os can-
didatos a prefeito e a ve-
reador perderem tempo 
trocando acusações”.

Hervázio Bezerra 
(PSDB) é outro parlamen-
tar que defende a necessi-
dade de um pacto entre os 
candidatos no sentido de 
elevar o nível dos debates 
no horário eleitoral. “O ní-
vel de consciência do elei-
torado não admite mais a 
campanha da intriga e da 
acusação”, afirma o parla-
mentar, ao completar que 
“o que o povo quer ouvir 
mesmo é o conjunto de 
propostas que os partidos 
e os candidatos têm para a 
melhoria da qualidade de 
vida da população”, com-
pletou.

O tucano revelou que 
ainda não teve tempo para 
assistir aos primeiros pro-
gramas, mas que acredita 
no bom-senso dos candi-
datos do lado do Governo 
e da oposição. “Acho, sin-
ceramente, que, pelo nível 
dos debates transmitidos 
até agora, o Guia Eleitoral 
tem condições de, ao invés 
de intrigas, representar 
mais um canal de debate e 
de discussão”, concluiu.
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governador. Na ocasião, os 
gestores devem fazer algu-
mas reivindicações para que 
o senador encaminhe ao Go-
verno Federal.

Atualmente, a maioria 
dos 223 municípios tem 
sobrevivido com a ajuda do 
repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios 
(FPM).  Este mês, os dois 
últimos repasses feitos pelo 
FPM para os municípios da 
Paraíba somaram juntos 
mais de R$ 80 milhões. Com 
a queda no repasse nos últi-
mos meses, os gestores es-
tão tendo dificuldade para 
equilíbrio do orçamento e 
manter a receita.

O senador Cássio Cunha 
Lima disse que é preciso que 
o Governo Federal se com-
prometa a realizar as refor-
mas que o país tanto precisa 
e “o Pacto Federativo será um 
balizador importante para 
que possamos ter uma dis-
tribuição mais equilibrada e 
menos política dos recursos 
públicos.”

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

Projeto de Lei do Senado, 
de autoria de Vital do Rêgo 
(PMDB), que será votado na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), permitirá aos 
municípios em Situação de 
Emergência ou Estado de Ca-
lamidade Pública a suspensão 
das parcelas dos débitos com a 
Previdência para que haja mais 
recursos no auxílio às vítimas.

A Confederação Nacional 
dos Municípios reconhece as 
intenções do PLS, mas é con-
trária ao projeto porque, ape-
sar de ter como objetivo o aten-
dimento aos munícipes, deixar 
de pagar os débitos com o Ins-
tituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) não parece ser a 
solução do problema. A Con-
federação acredita que o ca-
minho seria trabalhar por leis 
que ajudem os municípios na 
prevenção dos eventos climá-
ticos causadores de estiagem 
prolongada e enchentes. Além, 
é claro, da maior cooperação 
de Estados e da União.

Ainda na análise da CNM 
ao texto inicial do PLS, a sus-
pensão - mesmo que tempo-
rária - do pagamento das par-
celas fará com que a dívida 
com a previdência aumente 
ainda mais. Afinal, os municí-
pios terão que arcar também 
com os juros.

CNM contra projeto de Vital



Troca de farpas entre vereadores
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Parlamentares não se 
entendem sobre a sabatina 
dos candidatos à prefeitura

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

A sabatina que a Câma-
ra dos Vereadores vai reali-
zar com os sete candidatos a 
prefeito de João Pessoa ainda 
nem começou, mas já está 
sendo motivo de confusão e 
de polêmica na própria Casa.

Na sessão de ontem, os 
vereadores Fernando Mila-
nez (PMDB), que foi autor da 
proposta, e o vereador Sér-
gio da Sac (PR) terminaram 
trocando farpas e discutindo 
feio em plenário, e a tempe-
ratura só não aumentou por-
que a “turma do deixa disso” 
agiu a tempo de ambos os 
lados.

 “Essa ideia de trazer 
candidato para a Câmara é 
ideia de quem quer aparecer 
e não quer trabalhar”, alfine-
tou Sérgio da Sac, que, desde 
a semana passada, quando 
da aprovação do requeri-
mento, vem fazendo mani-
festações contrárias à reali-
zação da sabatina.

Guerra que não faz 
bem à UFPB

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Essa é uma novela quase sem fim que se formou 
a partir da consulta para a eleição de reitor da UFPB. O 
reitor Rômulo Polari não aceita o resultado da consulta, 
que acabou elegendo a professora Margareth Diniz 
como reitora. 

Agora, a juíza federal, Cristiane Mendonça Lage, 
decidiu que a consulta para reitor da UFPB deve ser 
acatada pelos integrantes do Consuni, o que finalmente 
confirma Margareth Diniz como futura magnífica da 
instituição. 

Caso os integrantes do Conselho Universitário 
(Consuni) não acatem a decisão judicial, uma multa 
no valor de 10 mil reais diários será aplicada a cada 
membro do Consuni.

O reitor da UFPB, Rômulo Polari, tem até o dia 31 
deste mês para enviar a lista tríplice com os nomes dos 
mais votados na consulta à comunidade universitária, 
ocorrida nos meses de maio e junho deste ano. 

O nome da professora Margareth Diniz deverá 
encabeçar a lista como a vencedora nos dois turnos 
do pleito. Os nomes da professora Lúcia Guerra e do 
professor Luiz Renato também integrarão a lista que 
deverá ser enviada à Presidência da República para 
homologação.

Já está na hora de acabar com essa guerrinha e 
botar a UFPB para funcionar.

Um documento bombástico

Índios paraibanos, de Rio Tinto e Baía da Tração, entregaram um 
documento bombástico ao deputado Ricardo Marcelo, presidente da 
Assembleia Legislativa da Paraíba. No documento, eles reclamam de 
violência contra lideranças indígenas e querem a interferência do 
deputado. 

Os índios também prometeram procurar o governador Ricardo 
Coutinho, a quem vão reclamar da violência na região de Rio Tinto e 
Baía da Traição. 

Se você pensa que índio só quer apito, engana-se. 

Coisa estranha

Eleição é realmente uma atividade muito estranha. Pessoas que 
antes eram aliadas e viviam trocando elogios mútuos, agora trocam 
farpas públicas. No interior do Estado, até famílias se desintegram por 
conta da briga pelo poder. 

Tem município onde dois irmãos brigaram e se lançaram na 
disputa pela Prefeitura. 

O poder realmente muda os homens.

Se vira nos 150

A informação é do jornalista Laércio Cirne: o senador Cássio Cunha 
Lima está com problemas em sua agenda. Já recebeu convites para 
participar de atos da eleição em mais de 150 municípios paraibanos. 
Priorizando a eleição de Campina Grande, onde trabalha duro para eleger 
Romero Rodrigues (PSDB). 

Mas a pressão dos candidatos a prefeito em municípios do interior 
da Paraíba é grande para que o senador participe de atos da campanha. 
Ele já agendou uma visita a Guarabira, onde apoia a candidatura de 
Zenóbio Toscano a prefeito. 

E garante que não terá tempo para atender a todos os convites. 

Bateu de frente

O deputado Ricardo Marcelo (PEN) anda irritadíssimo com os deputados 
na Assembleia Legislativa por conta das constantes faltas em plenário. Tanto é 
que na última quarta-feira, Marcelo prometeu cortar o ponto dos deputados que 
deixarem de comparecer às sessões nos dias de votação.  

Os deputados – não todos, claro – já gostam de faltar ao expediente em 
plenário. O problema se agravou nesse ano de eleição, já que todos precisam 
acompanhar candidatos a prefeito e vereadores pelo interior do Estado. 

Se realmente cortar o ponto será o primeiro a ter coragem de fazer isso.

Dívida com o Estado

A Secretaria de Estado da Receita (SER) já gerou 81 processos de 
representações fiscais para fins penais nos autos da infração em julho, mês 
que entrou em vigor a Portaria nº 113, que regulamentou a representação 
fiscal contra crimes de ordem tributária. O valor do crédito de ICMS gerado, 
por ocasião homologação dos autos da infração, chegou a R$ 40,674 
milhões.

“A oposição fala e cri-
tica todo dia porque gosta 
de falar e de criticar, mas o 
Governo está com obras es-
palhadas pelo Estado intei-
ro e, só no Brejo paraibano, 
juntando as concluídas com 
as que estão em andamento 
ou sendo iniciadas, chegam 
a envolver recursos na or-
dem de um bilhão”.

A afirmação foi feita 
ontem pelo deputado es-
tadual Tião Gomes (PSL), 
ao salientar que a oposição 
gosta de mídia e não con-
segue ficar uma semana e 
nem mesmo um  dia sem 
arranjar assunto para usar 
a tribuna e procurar ofus-
car as ações do Governo 

Estadual.
Ele disse que nesse 

ritmo de trabalho que o 
Governo t  em adotado em 
todo o Estado, é muito di-
fícil o próprio povo não in-
sistir na candidatura e na 
reeleição do governador 
Ricardo Coutinho em 2014. 
“Ao contrário de outros go-
vernos que concentravam e 
tinham poucas obras para 
mostrar, agora, as obras es-
tão espalhadas por todas as 
regiões e por quase todos 
os 223 municípios, do Lito-
ral ao Sertão”, completou.

Para o deputado Tião 
Gomes, “é fácil compreender 
as ações dos parlamentares 
de oposição na Assembleia 

porque, como em toda casa 
legislativa, oposição é pra 
criticar mesmo. “O proble-
ma é que essas críticas caem 
no vazio porque, quando 
saem de casa, as pessoas 
percebem os canteiros de 
obras e logo tira a conclusão 
de que a oposição é que está 
errada”, analisou.

Perguntado se a divisão 
em nível de direção e entre 
parlamentares nas eleições 
da capital não vai acabar 
prejudicando o seu parti-
do nas próximas eleições, 
Tião Gomes disse que isso 
em nada tem prejudicado 
o relacionamento interno e 
jamais seria capaz de preju-
dicar a agremiação.

Nas eleições de 2010, 
aproveitando a grande po-
pularidade com que o então 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva encerrava seu se-
gundo mandato, não foram 
poucos os candidatos, tanto 
majoritários quanto propor-
cionais, que buscaram apa-
recer no Guia como aliado do 
petista. Havia até discussões 
em alguns Guias Eleitorais a 
respeito de quem seria, na 
verdade, amigo de Lula. Dois 
anos depois, começou a bri-
ga em Campina Grande pelo 
direito de uso da imagem do 
agora ex-presidente, estrela 
maior do PT. Alexandre Al-
meida, candidato da legenda 
na cidade, criticou o fato de 
a candidata Daniella Ribeiro 
(PP), da coligação “Pra Cam-

pina crescer em paz”, apare-
cer ao lado de Lula em fotos 
disponibilizadas pela mili-
tância na internet e nas fer-
ramentas virtuais de campa-
nha da prefeitável.

No entendimento de 
Alexandre, sendo ele o can-
didato do PT a prefeito, só 
ele pode tirar proveito da 
imagem do líder popular. 
Mais que isso, no entendi-
mento do candidato do PT, a 
simples divulgação nos veí-
culos de imprensa da ima-
gem de Daniella Ribeiro ao 
lado de Lula seria uma práti-
ca ilegal. Ele não confirmou, 
mas é provável que seus ad-
vogados acionem a Justiça 
para tentar vetar o uso das 
imagens em que o ex-presi-
dente aparece ao lado de Da-
niella. O mais curioso é que 
as fotos são recentes, e im-
plicam em gestos de apoio 

da estrela petista à candi-
data do PP. Na verdade, o PT 
nacional quer a aliança com 
os progressistas, derruban-
do Alexandre que, no entan-
to, vem conseguindo levar a 
melhor contra a direção na-
cional do próprio partido na 
Justiça.

Daniella Ribeiro não se 
pronunciou a respeito das 
declarações de Alexandre 
Almeida. Na última quarta-
-feira, o Tribunal Regional 
Eleitoral indeferiu o recur-
so da coligação da pepista 
e do PT Nacional contra a 
candidatura de Almeida. O 
mérito da ação não chegou 
a ser apreciado porque o 
pleno acolheu preliminar da 
Procuradoria Regional Elei-
toral que alegou intempesti-
vidade do recurso, que teria 
sido movido fora do prazo 
devido.

Dedo em riste, Fernan-
do Milanez reagiu no mesmo 
tom: “Aparecer, para mim, é 
ficar aqui até depois das 10 
horas sem fazer nada e de-
pois ir para casa”, afirmou o 
vereador, ao lembrar que esse 
tipo de sabatina já aconteceu 
outras vezes e que “qualquer 
vereador pode ficar à vonta-
de para não participar se não 
quiser participar.”

A sabatina dos candida-
tos na Câmara está marcada 
para acontecer na próxima 
terça-feira e, pelo sorteio que 
foi feito no dia da aprovação 
do requerimento, Antônio 
Radical do PSTU é o primeiro 
(terça-feira) e Cícero Lucena 
(PSDB) é o segundo, na quin-
ta-feira da próxima semana.  

As informações dão 
conta ainda que a Assesso-
ria Jurídica da Câmara dos 
Vereadores de João Pessoa 
vem fazendo uma pesquisa 
e um trabalho de consulta 
junto  à Justiça Eleitoral 
no sentido de saber, preci-
samente, se as sessões da 
Casa podem mesmo acon-
tecer com sabatina dos 
candidatos e se essas saba-
tinas podem ser transmiti-
das pela TV da Casa. 

Noventa denúncias 
pelo Disque-denúncia 127 
(telefone) e 38 pelo Por-
tal 127 (internet) foram 
recebidas pelo Ministério 
Público da Paraíba após 
12 dias de funcionamento 
desses dois canais. Corrup-
ção, crimes comuns e ilí-
citos eleitorais são os três 
tipos de conteúdo das de-
núncias. 

“Aquelas relacionadas 
à eleição, repassamos para 
as Zonas Eleitorais corres-
pondentes, porque exigem 
apuração e medidas rápi-
das, segundo a legislação 
pertinente”, destacou o pro-
motor de Justiça e coorde-
nador do Centro de Apoio 
Operacional Criminal (Cao-
Crim), Bertrand Asfora. As 
denúncias que não se en-
caixam com o tema eleitoral 
serão direcionadas para o 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate às Organiza-
ções Criminosas (Gaeco) 
para serem investigadas. 

Os dois serviços foram 
lançados no último dia 10 
com o objetivo de oferecer à 
população  canais para que 
possam fazer denúncias de 
qualquer ato de corrupção, 
principalmente durante a 
campanha eleitoral. 

Eleição
O procurador-geral de 

Justiça do Ministério Pú-
blico do Estado da Paraíba 
(MPPB), Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho, foi eleito on-
tem o novo presidente do 
Conselho Nacional de Pro-
curadores Gerais (CNPG) do 
Ministério Público dos Es-
tados e da União. A eleição 
ocorreu ontem, na sede da 
Procuradoria Geral do Mi-
nistério Público do Estado 
de Santa Catarina (MPSC), 
em Florianópolis.

Alexandre quer impedir que 
Daniella use imagem de Lula

Tião Gomes: “Críticas da 
oposição caem no vazio”

ELEIÇÕES EM CAMPINAMP recebe 
denúncias 
pelo portal e 
telefone 127

Fernando Milanez, autor da proposta: “Participa quem quer”

Sérgio da Sac alfinetou: “Isso é ideia de quem quer aparecer”

Fotos: Divulgação

Lenildo Ferreira
da Sucursal de Campina



JULGAMENTO DO MENSALÃO 

Foi a primeira vez que  
Lewandowski divergiu do 
voto de Joaquim Barbosa

Ministro absolve João Paulo Cunha
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Daiene Cardoso
Da Agência Estado

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

Brasília - O revisor do pro-
cesso do mensalão, Ricardo 
Lewandowski, votou pela ab-
solvição do deputado federal 
João Paulo Cunha (PT-SP) para 
os crimes de corrupção passiva, 
por dois crimes de peculatos 
(uso de cargo público para des-
viar dinheiro) e por lavagem de 
dinheiro. Na semana passada, 
o relator, Joaquim Barbosa, vo-
tou pela condenação do depu-
tado em todos esses crimes. O 
petista é o único dos 37 réus 
que é candidato nas próximas 
eleições. Ele disputa a prefeitu-
ra de Osasco (SP).

Lewandowski conside-
rou que a Procuradoria-Geral 
da República não conseguiu 
provar que os R$ 50 mil que 
João Paulo recebeu da agência 
SMP&B, do publicitário Mar-
cos Valério, foi uma propina 
que tinha como objetivo favo-
recê-lo em futura licitação de 
publicidade institucional da 
Câmara dos Deputados, presi-
dida à época pelo petista.

É a primeira vez des-
de que começou a votar que 
Lewandowski divergiu do 
voto do relator, Joaquim Bar-
bosa. Na semana passada, Bar-
bosa se manifestou a favor de 
condenar o petista pelo crime. 
No voto, ao contrário do rela-
tor, Lewandowski baseou-se 
apenas nas provas produzidas 
no curso do processo. O petis-
ta é o único réu candidato nas 
eleições de outubro. Ele dispu-
ta a prefeitura de Osasco (SP).

Para o revisor, João Paulo 
não teve participação direta 
na licitação de publicidade 
institucional. Ele disse que a 
autorização para que a con-
corrência pública fosse reali-
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Para Lewandowski, João 
Paulo, apesar de presidente, 
não era o detentor dos re-
cursos da Câmara relativos 
ao contrato com a agência 
SMP&B, de Marcos Valério. Na 
visão do ministro, a decisão 
sobre as liberações cabiam ao 
diretor-geral e ao diretor de 
Comunicação da Casa. “Tendo 
em conta que somente o dire-
tor-geral e o diretor da Secom 
poderiam liberar pagamen-
tos para a SMP&B, concluo 
que o réu não tinha posse di-
reta ou indireta dos recursos, 
não tendo condições, portan-
to, de ter cometido a conduta 
de peculato”.

O revisor continuou a 
análise defendendo ainda as 
subcontratações realizadas 
pela agência de Marcos Va-
lério. Segundo o Ministério 
Público, 99,9% dos R$ 10,4 
milhões pagos referiam-se a 
subcontratações. Lewando-
wski refutou esse porcentual e 
destacou acórdão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) que 
estimou em 88% a subcon-
tratação. Para o ministro, este 
alto porcentual é “normal” 
porque inclui gastos com vei-
culação em jornais, rádios e 
televisões, o que teria gerado 
despesas de 65% do contrato.

Ele rebateu ainda tre-
cho do voto de Barbosa que 
destacava a subcontratação 
de serviços de arquitetura. 
Lewandowski observou que 
os serviços eram para a cons-

trução de cenários para a TV 
Câmara e estariam previstos 
no contrato.

 O revisor enfatizou afir-
mação do TCU e de um laudo 
da Polícia Federal de que os 
serviços “foram efetivamen-
te prestados”. Destacou que 
a agência contratada na ges-
tão de Aécio Neves (PSDB-
-MG) como presidente da 
Câmara recebia, assim como 
a SMP&B, apenas remunera-
ção por comissão, não pres-
tando serviços diretos. Para 
Lewandowski, essa prática 
é comum no mercado publi-
citário e não constitui crime.

Marcos Valério
O revisor do processo do 

mensalão, Ricardo Lewando-
wski, votou pela absolvição 
do publicitário Marcos Valério 
pela acusação de corrupção 
ativa e de peculato, em sessão 
do julgamento do mensalão 
no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), realizada ontem.  Em 
seguida, Lewandowski votou 
pela absolvição dos réus Ra-
mon Hollerbach e Cristiano 
Paz, ex-sócio de Marcos Va-
lério, por corrupção ativa. O 
ministro também votou para 
que Hollerbach fosse absolvi-
do por uma acusação de pecu-
lato. As absolvições de ontem 
diferem das condenações de 
quarta-feira, quando Lewan-
dowski condenou os mesmos 
réus por outras acusações de 
peculato e corrupção.

Brasília - O advogado 
Alberto Zacharias Toron afir-
mou ontem que o voto do 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Ricardo Lewan-
dowski, revisor do processo 
do mensalão, que absolveu 
seu cliente, o deputado fede-
ral João Paulo Cunha (PT-SP), 
das acusações de corrupção 
passiva e de um crime de pe-
culato “lava a alma” e põe as 
coisas “nos devidos lugares”. 

“Este voto do minis-
tro Lewandowski, ele lava 
a alma do deputado federal 
João Paulo Cunha, põe as coi-
sas nos seus devidos lugares 
e agora vamos esperar os de-
bates entre os ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
para ver qual voto eles vão 
sufragar: se o voto do relator, 
que não traz nenhum funda-
mento, ou se é este voto ri-
camente fundamentado pelo 
ministro Ricardo Lewando-
wski”, afirmou. O relator do 
processo, Joaquim Barbosa, 

concordou com todos os pe-
didos de condenação feitos 
pelo Ministério Público con-
tra João Paulo.

Réplica
O relator do processo 

do mensalão no Supremo 
Tribunal Federal, Joaquim 
Barbosa, anunciou logo após 
ao voto do revisor, Ricardo 
Lewandowski, que preten-
de fazer uma réplica sobre 
o voto do colega na próxi-
ma segunda-feira, quando o 
STF retomará o julgamento. 
Lewandowski já solicitou ao 
presidente do tribunal, Car-
los Ayres Britto, o direito a 
uma eventual tréplica. Britto 
não concordou com o “direi-
to” do revisor e os dois tive-
ram breve embate.

Barbosa e Lewandowski 
já trocaram farpas durante o 
julgamento desde o primei-
ro dia. Ontem, no início do 
voto, surpreendeu o grau de 
concordância do revisor com 

Barbosa, mas ontem Lewan-
dowski confirmou que fará 
um “contraponto” ao relator 
e pediu a absolvição de João 
Paulo Cunha, Marcos Valério, 
Ramon Hollerbach e Cristia-
no Paz por supostas irregu-
laridades em um contrato da 
Câmara. 

Logo após o revisor 
concluir seu voto, Barbosa 
pediu a palavra e disse que 
gostaria de fazer algumas 
explicações, mas que só o 
faria na próxima segunda-
-feira. Lewandowski reagiu 
e disse que gostaria de ter o 
direito de fazer uma tréplica. 
O presidente do STF interfe-
riu dizendo não ser possível 
e encerrou o embate justifi-
cando que não é conveniente 
para o julgamento fazer um 
debate entre o relator e o re-
visor. Lewandowski manteve 
o protesto, mas o presiden-
te do STF encerrou a sessão 
deixando o tema para a reto-
mada do julgamento.

zada foi dada pelo então pri-
meiro-secretário da Câmara 
dos Deputados, Geddel Vieira 
Lima (PMDB-BA), no dia 14 de 
julho de 2003, ao diretor-geral 
da Casa, Sérgio Sampaio.

Posteriormente, afirmou 
o ministro, João Paulo deter-
minou que fosse criada uma 
comissã o composta por cin-
co servidores públicos para 
confeccionar o procedimento 
de licitação. Nesse caso, se-
gundo ele, o petista tinha por 
obrigação legal convocar a tal 
comissão.

“Foi, sim, um ato de ofício, 
mas de atendimento à lei que 
determina a criação de uma 
comissão de licitação”, afir-
mou, no plenário do STF. “Não 
se tratou, pois, de nenhum tra-
tamento privilegiado a quem 
quer que seja”, completou. O 
ato de ofício, argumentou o 
relator, é uma exigência para 
enquadrar um acusado pelo 
crime de corrupção passiva.

Lewandowski citou de-
poimentos de representantes 
de agências de publicidade 
que disputaram a concorrên-
cia que afirmaram, em juízo, 
não ter havido qualquer favo-
recimento à SMP&B. Ele tam-
bém usou depoimentos dos 
integrantes da comissão de 
licitação nos quais todos eles 
rejeitaram irregularidades na 
concorrência pública. “Todas 
as provas colhidas sob o crivo 
do contraditório revelaram 
total autonomia dos membros 
da comissão e a higidez do 
processo licitatório”, afirmou.

O revisor concordou com 
a tese da defesa de que os R$ 
50 mil recebidos por João Pau-
lo da SMP&B, por meio de sua 
mulher, Márcia Regina, servi-
ram para custear pesquisas 
pré-eleitorais em quatro cida-
des da região de Osasco, sua 
base política. 

São Paulo - O ex-presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso avaliou ontem que a 
alta rejeição ao candidato do 
PSDB a prefeito de São Paulo, 
José Serra, é apenas uma ques-
tão de imagem que pode ser 
revertida. Segundo a pesquisa 
Datafolha mais recente, Serra 
é rejeitado por 38% do eleito-
rado paulistano. “Foi alguma 
coisa que caiu mal na imagem, 
mas isso muda, melhora”, ava-
liou o ex-presidente.

Após participar de pales-
tra sobre Planejamento Estra-
tégico na Saúde Suplementar, 
realizada na capital paulista, 
Fernando Henrique descartou 
a saída de Serra em 2006 da 
prefeitura para disputar o go-
verno do Estado como a causa 
da grande rejeição. “Acho que 
não é isso, tanto que ele foi 
eleito governador”, observou. 
Aos jornalistas, o ex-presiden-
te disse que, se eleito, Serra 
não deixará o cargo em 2014. 
“Agora é peremptório que ele 
não vai sair, nem pode mesmo 
sair”, afirmou.

Fernando Henrique tam-
bém minimizou o crescimento 
do candidato do PRB, Celso 
Russomanno, nas pesquisas 
de intenção de voto. De acordo 
com o Datafolha, Russomanno 
ultrapassou Serra e aparece 
com 31% das intenções de 
voto, enquanto o tucano apa-
rece em segundo lugar, com 
27%. “Todo candidato é ame-
aça para o outro. Acho que o 
Serra tem todas as condições 
de, no debate, com sua pre-
sença e com a força do partido 
que o apoia, ganhar a eleição.”

Brasília - A máxima de que 
obras de saneamento não ga-
nham votos deve ser reformu-
lada nestas eleições e o tema 
do manejo de resíduos sólidos 
deve aparecer em campanhas 
e debates até o pleito do dia 7 
de outubro. A principal alavan-
ca para a questão no debate 
eleitoral é o prazo estabelecido 
pela Lei Nacional de Resíduos 
Sólidos, que de termina que 
até 2014 Estados e municípios 
desativem lixões e todos os re-
síduos sejam encaminhados a 
aterros sanitários.

Os projetos para adequa-
ção à nova legislação come-
çam nas prefeituras, com a 
elaboração dos planos muni-
cipais de resíduos sólidos. A 
lei prevê que os repasses fede-
rais para essa área só poderão 
ser feitos para cidades que 
apresentarem planos de ges-
tão. Estimativa do Ministério 
do Meio Ambiente é que, até 
o começo de agosto, apenas 
metade da população brasi-
leira vivia em cidades em que 
os planos de resíduos sólidos 
estavam em andamento ou 
sendo elaborados. Na maior 

parte dos municípios do país, 
o trabalho deve ficar para os 
gestores eleitos neste pleito.

De acordo com o Pano-
rama dos Resíduos Sólidos no 
Brasil, elaborado pela Associa-
ção Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), em 2011, 
3.371 cidades brasileiras – 
60,5% do total de municípios 
– deram destinação inade-
quada aos resíduos sólidos. 
O total, segundo o relatório, 
equivale a mais de 74 mil to-
neladas diárias de lixo jogadas 
em lixões e aterros fora dos 
padrões estabelecidos pela lei.  
De acordo com o mesmo estu-
do, 6,4 milhões de toneladas 
de resíduos nem chegaram a 
ser coletadas.

Além do manejo dos re-
síduos sólidos, o histórico de-
safio do saneamento básico 
também estará na pauta dos 
candidatos a prefeito. De acor-
do com dados do Sistema Na-
cional de Informações sobre 
Saneamento Básico, do Minis-
tério das Cidades, 54% da po-
pulação brasileira ainda não 
tem serviço de coleta de esgo-
to e 19% não tem água enca-
nada. De todo o esgoto coleta-
do no país, menos da metade, 

cerca de 40%, é tratado.
Das 100 maiores cidades 

brasileiras, apenas cinco têm 
coleta de esgoto universaliza-
da, ou seja, em todos os domicí-
lios – e em nenhuma delas todo 
o esgoto coletado é tratado, 
segundo levantamento do Ins-
tituto Trata Brasil com base no 
banco de dados do ministério.

Além da falta de acesso 
aos serviços, o setor de sanea-
mento ainda tem outro garga-
lo: a fiscalização. Levantamen-
to da Associação Brasileira de 
Agências Reguladoras (Abar) 
aponta que somente 41% dos 
municípios brasileiros têm 
seus serviços de saneamento 
básico fiscalizados por agên-
cias reguladoras.

Uma lei federal prevê que 
as agências acompanhem e fis-
calizem a qualidade dos servi-
ços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drena-
gem pluvial e manejo de resí-
duos sólidos. De acordo com 
a lei, a ausência da regulação 
pode até levar ao cancelamen-
to de repasses federais para 
saneamento. No entanto, os 
municípios alegam dificulda-
des de pessoal capacitado e su-
porte para instalar as agências 
e seguem descumprindo a lei.

Saneamento deve ser uma das 
promessas dos “prefeitáveis”

Marcos Valério é beneficiado

FHC: Rejeição 
a José Serra em 
SP ainda pode 
ser revertida

Lula quer a 
ajuda de Marta

Defesa: “Voto do revisor lava a alma”
O petista João Paulo Cunha é o único dos 37 réus do mensalão que disputa as próximas eleições

São Paulo - O ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va fará uma última tentativa 
para convencer a senadora 
Marta Suplicy (PT-SP) a entrar 
na campanha do ex-ministro 
Fernando Haddad à prefeitu-
ra de São Paulo. Lula colocou 
sua agenda à disposição da 
senadora para um encontro 
na próxima semana - dia e 
horário ainda dependem da 
agenda de Marta, que ocupa 
a vice-presidência do Senado. 
A ex-prefeita tem resistido a 
apoiar Haddad desde que foi 
preterida na escolha do can-
didato do PT à prefeitura de 
São Paulo. O ex-presidente 
está convencido de que ela 
pode ser o empurrão de que 
a candidatura petista precisa 
para subir nas pesquisas e 
chegar ao segundo turno. Ele 
quer a presença física de Mar-
ta na campanha, de preferên-
cia em evento público.

Na avaliação de Lula, 
parte do eleitorado do PT em 
São Paulo mantém laços de 
fidelidade com a ex-prefeita. 
O próprio Haddad  fez ques-
tão de dizer que incluiu em 
seu programa de governo al-
gumas ações bem-sucedidas 
da gestão de Marta, como o 
bilhete único.
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Berlim - Mais de 900 
policiais alemães inspe-
cionaram ontem casas e 
boates suspeitas de se-
rem frequentadas por ne-
onazistas. As autoridades 
recolheram material de 
propaganda de extrema-
direita, arquivos de com-
putador e várias armas.

A operação acontece na 
Renânia do Norte-Vestefália, 
estado mais populoso da 
Alemanha, depois que o mi-
nistro do Interior, Ralf Jae-
ger, decidiu proibir três gru-
pos neonazistas da região.

“Esses grupos são xe-
nófobos, racistas e antis-
semitas” - disse o ministro 
a jornalistas.

A preocupação com 
grupos de extrema-direi-
ta aumentou na Alema-
nha nos últimos tempos. 
Ano passado, autoridades 
descobriram uma célula 
neonazista que, ao longo 
de sete anos, matou nove 
membros de comunidades 
minoritárias, além de um 
policial. Chamado de Sub-
mundo Social Nacionalis-
ta, o grupo atuou por anos 
sem ser descoberto pelas 
autoridades alemães.

Em um relatório divul-
gado no mês passado pela 
inteligência alemã, autori-
dades estimam que o nú-
mero de adeptos a grupos 
nazistas caiu de 25 mil, em 
2010, para 22.400 no ano 
passado. Ainda assim, o 
número de extremistas dis-

Policiais inspecionaram casas 
e boates suspeitas de serem 
frequentadas pelos acusados

Alemanha lança megaoperação
para caçar grupos neonazistas

postos a usar a força aumen-
tou de 9.500 para 9.800.

Apesar de a atenção 
sobre grupos neonazis-
ta estar focada na antiga 
Alemanha Oriental, onde 
o Partido Nacional Demo-
crata tem duas cadeiras 

no Parlamento, a operação 
desta quinta-feira foi nas 
cidades ocidentais de Dort-
mund, Aachen e Hamm. No 
total, 146 edifícios foram 
revistados em 32 cidades 
da Renânia do Norte-Veste-
fália, no que é considerada 

a maior caçada a neonazis-
ta já realizada pelo gover-
no alemão. A operação 
ainda incluiu inspeções em 
prisões, onde extremistas 
cumprem pena.

Em um dos quartéis-
generais de extremistas 

em Dormund, autoridades 
encontraram mil cartazes 
eleitorais do Partido Na-
cional Democrata. Autori-
dades ainda estudam banir 
a legenda.

“Isto mostra a relação 
de proximidade entre este 

partido de extrema-direita e 
nazistas na Renânia do Nor-
te-Vestefália“- disse Jaeger, 
lembrando que no estado o 
número de extremistas au-
mentou no último ano, ao 
contrário do que aconteceu 
no resto do país.

FOTOS: Divulgação

Na megaoperação, os policiais alemães recolheram material de propaganda de extrema-direita, arquivos de computador e várias armas dos neonazistas

Santiago - Milhares de 
estudantes não ouviram as 
críticas do presidente chileno 
Sebastián Piñera e saíram às 
ruas ontem para exigir o fim 
da municipalização das esco-
las. Para evitar represálias - já 
que os protestos não foram 
autorizadas pela prefeitura -, 
os alunos usaram uma nova 
tática: se dividiram em 14 pas-
seatas em diferentes pontos 
da capital, o que obrigou os 
efetivos policiais a dividirem 
suas forças. No centro de San-
tiago, cerca de 3 mil alunos 
reuniram-se na Praça das Ar-
mas e depois se espalharam 
por vários pontos da capital.

Nos municípios de Pro-
videncia e Ñuñoa, zona leste 
da cidade, milhares marcha-
ram pelas principais aveni-
das. Na passeata no centro de 
Santiago, foram registrados 
confrontos entre estudantes 
e policiais, que dispersaram 
a manifestação com jatos de 
água e gases lacrimogêneos. 
Os estudantes responderam 
jogando pedras e partes do 
mobiliário público. 

 Além das manifestações, 
a Assembleia Coordenadora 
dos Estudantes Secundários 
(ACES) do Chile convocou 
uma greve nacional, que é 
apoiada pelos universitários. 
Mas, apesar do alto número 
de protestos, o presidente Se-
bastián Piñera destacou que 

Alunos convocam greve no Chile
CRISE NO ENSINO

São Paulo (EFE) - O 
Brasil começou a im-
portar tecnologia espa-
nhola de “guerra” para 
desenvolver sua própria 
indústria de defesa e 
expandi-la para outros 
países da região, como 
o Equador e Paraguai, 
segundo informou on-
tem o jornal “Folha de S. 
Paulo”.

A tecnologia da em-
presa Tecnobit, que per-
mite simular cenários e 
disparar tiros usando la-
ser, será implantada no 
Brasil em dois centros de 
treino, avaliados em R$ 
13 milhões.

A Tecnobit venceu 
uma licitação aberta em 
2010 pelo Ministério da 
Defesa e treze altos co-
mandantes militares via-
jaram para a Espanha 
para conhecer a tecnolo-
gia oferecida.

“Atualmente, os 
centros de treino dis-
param muito menos do 
que deveriam por falta 
de dinheiro e por esta-
rem em zonas de confli-
to, como no Rio de Janei-

ro”, declarou ao jornal o 
general do Exército Fer-
nando Vasconcellos, que 
fez parte da missão que 
viajou para Madri.

Os centros brasilei-
ros funcionarão em Re-
sende (Rio de Janeiro) e 
Santa Maria (Rio Grande 
do Sul) e entrarão em 
operação em 2014, de 
acordo com as informa-
ções.

Os equipamentos es-
panhóis permitem simu-
lar disparos de canhão e 
outras armas com laser 
virtual, aumentando a 
intensidade do treino e 
evitando usar munição 
real, o que representa-
ria uma economia anual 
de R$ 49 milhões para o 
Exército brasileiro.

Os soldados serão 
equipados com GPS, 
que ajudarão a deter-
minar a posição exata 
em enfrentamentos si-
mulados. Outros equipa-
mentos contabilizarão 
os disparos, avaliarão o 
desempenho e criarão 
cenários geográficos se-
melhantes à realidade.

Brasil está importando 
tecnologia da Espanha

INDÚSTRIA DE DEFESA

os manifestantes representam 
0,1% do total, e que o governo 
escuta a todos os estudantes, e 
não “apenas aqueles que reali-
zam invasões”.

 Em nosso país existem 
11 mil escolas. As invadidas 
representam apenas 0,1% das 
escolas do Chile e se escuta-
mos a eles, ouvimos também 
o 99,9% restantes, que o que-
rem fazer é estudar”- disse 
Piñera. 

Assim como Piñera, o 
ministro da Educação, Harald 

Beyer, garantiu que as inva-
sões não são massivas e que 
alguns grupos de estudantes 
não estão seguindo seus diri-
gentes, porque não acreditam 
que haja diálogo.

“São pequenos grupos 
que não seguem os líderes 
estudantis, porque se deram 
conta que não existe vonta-
de de diálogo por parte da 
liderança - afirmou Beyer, de 
acordo com o jornal local “La 
Tercera”. - Nós sempre expres-
samos como governo que a 

liberdade de expressão é um 
direito fundamental.

 A maior marcha foi inicia-
da no emblemático colégio Ins-
tituto Nacional e seguiu até a 
sede da prefeitura. Prédios pú-
blicos foram usados como pon-
to de encontro dos estudantes 
nas quatro zonas da cidade. 
Mais cedo, Eloísa González, 
porta-voz da ACES, disse que 
os jovens desejavam seguir de 
forma pacífica e não esperavam 
violência da parte dos carabi-
neiros, a polícia militar chilena. 

Milhares de estudantes foram às ruas para protestar pelo fim da municipalização das escolas
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Paraíba ainda não está 
garantida no Circuito 
BB de Vôlei de 2013

Almeidão, Vila Olímpica, 
Lyceu e Ginásio Ronaldão
serão reformados

Governo investe R$ 38 milhões
em diversas obras no esporte 

 O governador Ricardo 
Coutinho assinou na manhã 
de ontem a ordem de abertu-
ra de licitação para um pacote 
de obras a serem executadas 
em praças esportivas no mu-
nicípio de João Pessoa. Os in-
vestimentos, na ordem de R$ 
38 milhões, serão aplicados 
no Estádio Almeidão, no Cristo 
Redentor; na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho, antigo Dede, no 
Bairro dos Estados, e Ginásio 
“O Ronaldão”, também no Cris-
to. Ainda será implantado um 
complexo esportivo no Lyceu 
Paraibano, no centro da capi-
tal, inclusive com uma piscina 
semiolímpica, que atenderá 
também aos alunos das Esco-
las Estaduais Argentina Pereira 
Gomes, Instituto de Educação 
da Paraíba (IEP) e Olivina Olí-
via. “São investimentos muito 
importantes que estamos fa-
zendo na área esportiva da Ca-
pital e também em todo o Esta-
do”, disse Ricardo Coutinho. 

Na urbanização da parte 
interna e externa do Estádio 
José Américo de Almeida Fi-
lho (Almeidão), o governador 
anunciou recursos de R$ 16,4 
milhões. Na Vila Olímpica Ro-
naldo Marinho (antigo Dede), 
serão investidos cerca de R$ 
14,9 milhões, enquanto que 
R$ 6,1 milhões já estão asse-
gurados para uma área de la-
zer, refeição e parque aquático 
no Colégio Lyceu Paraibano, 
quando será construída uma 
piscina semiolímpica de oito 
raias que servirá para a forma-
ção e qualificação de atletas vi-
sando competições nacionais 
e internacionais. No Ronaldão 
serão investidos também R$ 
648 mil.

“Vamos reabilitar a Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, 
o antigo Dede. Queremos 
ofertá-lo como subsede para 
treinos de seleções da Copa 
do Mundo, ou então treinar 
atletas para as Olimpíadas de 
2016 e principalmente formar 
profissionais ou amadores da 
Paraíba”, garantiu o governa-
dor. Ao se referir as obras que 
serão executadas no Estádio 

Almeidão, no Bairro do Cristo 
Redentor, Ricardo Coutinho 
lembrou a época de criança 
quando esteve presente na 
inauguração da praça de es-
porte e afirmou que em todo 
o seu tempo, sequer fizeram 
qualquer tipo de reforma no 
local. “Há quase 40 anos nunca 
se teve qualquer tipo de refor-
ma neste estádio. Eu mesmo 
estive presente no primeiro 
jogo daquele estádio”, disse.

A solenidade bastante 
concorrida contou com a pre-
sença de secretários estaduais, 
com destaques para Harisson 
Targino (Educação), José Mar-
co da Nóbrega (Esportes) e 
Tatiana Domiciano (Comuni-
cação); deputados estaduais, 
Ricardo Barbosa (superinten-
dente da Suplan), vereadores 
de João Pessoa, diretores de 
escolas, atleta Ricardo (vôlei 

de praia), Adjailson Fernandes 
(presidente da Associação das 
Federações de Esportes Ama-
doras da Paraíba) e Rosilene 
de Araújo Gomes (presidente 
da Federação Paraibana de Fu-
tebol – FPF), dentre outros.

Ainda ao se referir às obras 
que serão feitas no Estádio Al-
meidão, o governador Ricardo 
Coutinho informou que depois 
de concluída, a urbanização da 
parte externa daquela praça de 
esporte dará um novo visual ao 
local. “A partir da urbanização 
com calçamento, iluminação, 
drenagem e dentro do estádio, 
com as reformas que vamos 
fazer, quando pretendemos ti-
rar as infiltrações, melhorar os 
banheiros, enfim, a própria ele-
tricidade e o gramado que hoje 
está praticamente imprestável, 
teremos um novo Almeidão”, 
disse ele. 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Com a assinatura da ordem de 
abertura da licitação, a estimativa de 
início das obras é que não demore 
muito. Algumas delas deverão ter iní-
cio até o fim de ano. As obras fazem 
parte do pacote de investimentos 
anunciados por ocasião do aniversá-
rio de 427 anos de João Pessoa, come-
morados no último dia 5.

Referência
“Isto mostra a intenção do Go-

verno em olhar também para a área 
esportiva. Serão obras gigantescas 
que marcarão sua gestão e também 
de fundamental importância para 
todos aqueles que praticam esporte 
em João Pessoa e na Paraíba”, come-
morou o secretário Estadual de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, José Marco 
Nóbrega.

De acordo com Zé Marco, com 
as obras que serão feitas no Estádio 
Almeidão, não mais se repetirá cenas 
preocupantes quando da realização 
das competições oficiais a serem rea-

lizadas pela Federação pa-
raibana de Futebol e pela 

CBF. “No ano passado, por exemplo, 
ficamos naquela indefinição de reali-
zação do Campeonato Estadual. Com 
esses investimentos, isto não mais 
ocorrerá”, afirmou ele.

A diretora da Escola Lyceu Pa-
raibano, Telma Maria disse que foi 
pega de surpresa com o tamanho da 
obra a ser executada naquela unida-
de de ensino. “Havíamos solicitado 
algumas melhorias para nossa es-
cola, no entanto, o parque quático 
anunciado pelo governador Ricardo 
Coutinho caiu do céu. Vai ser muito 
bom porque estaremos formando 
grandes valores para o esporte esta-
dual, nacional e até internacional”, 
alegou a educadora.

A presidente da Federação Parai-
bana de Futebol, Rosilene de Araú-
jo Gomes assegurou que ali estava 
se realizando um dos seus maiores 
sonhos como gestora do futebol no 
Estado. “Este sonho agora será con-
cretizado. Essas melhorias em nossas 
praças de esportes já deveriam ter 
ocorrido antes, mas, tudo tem sua 
hora exata”, observou.

Reformas vão começar ainda este ano

Complexo Desportivo do Dede, hoje Vila Olímpica, será amplamente reformado

Além de investimentos na área interna, o Estádio Almeidão vai ganhar urbanização na sua área externa
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Governador Ricardo Coutinho assina ordem de abertura de licitação



Paraíba luta para se manter
no Circuito de Vôlei de Praia

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012

AMADOR

João Pessoa participou 
de todas as edições 
já realizadas

Os guardas municipais de João Pessoa vão esquecer a 
farda e ganhar as ruas da capital. No dia 12 de outu-
bro (Dia das Crianças), esses profissionais estarão 
participando da 1a Corrida da Guarda Municipal promo-
vida pelo Sindicato dos Guardas Municipais de João 
Pessoa, que tem à frente o desportista José Luiz Ar-
ruda. Estima-se a participação de 300 atletas. a corri-
da, que estará ofertando uma premiação em dinheiro, 
além de trófeus e medalhas, é aberta também para 
o público paraibano e brasileiro. Atletas de outros 
Estados já confirmaram presenças no evento.

Corrida da Guarda

O esporte na ótica 
de quem entende

“É um sonho realizado, um sonho realizado”, disse a 
presidente da Federação Paraibana de Futebol.  “Fiquei 
surpresa com tamanha obra. Temos mesmo é que para-
benizar”, afirmou Telma Maria, diretora da Escola Esta-
dual Lyceu Paraibano. “Para todos os alunos do Lyceu”, 
alegou um dos representantes do Grêmio Estadual do 
Lyceu. “É o esporte paraibano de cara nova”, argumen-
tou o secretário estadual de Esporte, José Marco da 
Nóbrega.

Todas as declarações foram feitas na manhã de 
ontem, no Palácio da Redenção, durante assinatura da 
ordem de abertura de licitação, feita pelo governador 
Ricardo Coutinho, para a execução de um pacote de 
obras em benefício do esporte somente de João Pes-
soa. São mais de R$ 38 milhões que serão investidos no 
Estádio Almeidão, na Vila Olímpica Ronaldo Marinho (anti-
go Dede), no Ginásio “O Ronaldão” e, para a surpresa de 
todos, na instalação de um Parque Aquático no Lyceu 
Paraibano que vai atender não apenas aquela unidade de 
ensino, mas as Escolas Argentina Pereira, Olivina Olivia e 
Instituto de Educação da Paraíba. 

As obras já vêm em boa hora. O compromisso com 
o esporte paraibano está sendo cumprido por uma 
administração estadual que pensa no futuro. Afinal, o 
esporte ainda é um dos caminhos para retirar crianças e 
adolescentes do convívio marginal, dando-lhes cidadania. 
A Paraíba larga na frente no quesito investimento neste 
segmento. Em 2014 teremos a Copa do Mundo e o Es-
tado está localizado entre duas sedes (Recife e Natal). 
Os investimentos que serão aplicados no Almeidão e na 
Vila Olímpica, com certeza, serão bem vistos por estas 
seleções que deverão abrilhantar com suas presenças, o 
desporto paraibano.

Amanhã será o grande dia 
para Kashima e Auto Espor-
te, nas categorias Juvenil. 
As duas equipes estarão 
se enfrentando no estádio 
Chico Matemático, no Cristo 
Redentor. Quem vencer 
segue no Paraibano 2012.

Decisão

Quem compareceu ontem ao Palácio da Redenção, em 
João Pessoa, durante assinatura de abertura de licitação 
do Governo para um pacote de obras no esporte pessoen-
se presenciou uma cena pública vista somente no ano de 
2000. Trata-se da chegada conjunta de Zé Marco (secre-
tário estadual de Esporte) e do baiano Ricardo. Os dois, no 
ano de 2000, trouxeram para o Brasil a medalha olímpica 
de prata nos Jogos Olímpicos de Sidney, na Austrália.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

E por falar na Corrida dos 
Guardas Municipais, a As-
sociação dos Corredores 
de Rua da Paraíba está na 
organização do evento. A 
entidade sozinha já garan-
tiu a inscrição de mais de 
100 corredores.

Ascorpa

Dupla olímpica

A principal competição 
do Vôlei de Praia nacional, 
o Circuito Banco do Brasil 
terá, pela primeira vez em 
seus 21 anos de história, um 
novo formato de calendário 
a partir de setembro. As mo-
dificações foram anunciadas 
na última quarta-feira pela 
Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV) e por enquan-
to, a etapa brasileira mais 
tradicional, a de João Pessoa, 
ainda não foi confirmada.

Segundo o diretor de vô-
lei de praia da Federação Pa-
raibana de Voleibol (FPBV), 
Giovanni Marques, o intuito 
é brigar para que a etapa pa-

raibana continue no calen-
dário nacional como sempre 
foi. Desde 1987, quando o 
Circuito começou a ser dis-
putado no Brasil, a etapa da 
Capital nunca ficou de fora 
de uma temporada do vôlei 
de praia. A Paraíba é consi-
derada uma das referências 
na modalidade.

A próxima etapa da 
competição, que acontece-
rá entre os dias 13 e 16 de 
setembro, em Cuiabá-MT, 
marcará o início da tempo-
rada 2012/2013. Além de 
Cuiabá-MT, também já estão 
confirmadas como paradas 
da temporada 2012/2013 do 
Circuito Banco do Brasil as ci-
dades de Goiânia (GO), de 27 
a 30 de setembro, Belo Hori-
zonte-MG, de 11 a 14 de ou-

tubro, Campinas-SP, de 1º a 
4 de novembro, Curitiba-PR, 
de 15 a 18 de novembro, e 
Rio de Janeiro-RJ, de 6 a 9 de 
dezembro. As quatro cidades 
restantes ainda serão defini-
das.

A partir do mês que vem, 
o Circuito Banco do Brasil 
manterá este formato de 
disputas, com a temporada 
estendendo-se de setembro 
de um ano a abril do ano se-
guinte. A medida visa ajustar 
o calendário nacional ao Cir-
cuito Mundial, principal com-
petição anual internacional 
organizada pela Federação 
Internacional (FIVB).

"Este novo formato de 
calendário cria um entendi-
mento melhor da competição 
para o público e também be-

neficia diretamente os atle-
tas, já que não haverá mais 
o período de interrupção no 
meio do ano. A partir desta 
temporada, os atletas bra-
sileiros disputarão todas as 
etapas do Circuito Banco do 
Brasil antes de irem para o 
exterior disputar o Circuito 
Mundial. Com isso, a prepa-
ração será ainda mais quali-
ficada", explica Tadeu Saad, 
superintendente de Vôlei de 
Praia da CBV.

Utilizado como acesso 
ao Circuito Banco do Brasil, 
o Circuito Estadual Nacio-
nal Banco do Brasil também 
adaptará seu calendário ao 
novo formato, com suas eta-
pas precedendo os torneios 
da principal competição do 
país.

Ricardo tenta furar o bloqueio em sua última participação no Circuito Banco do Brasil de Vôlei disputado este ano em João Pessoa

Pena Surf vai reunir os melhores
surfistas do Nordeste em Cabedelo

A tradicional etapa pa-
raibana do maior circuito 
amador regional do país 
acontecerá entre os dias 31 
de agosto e 2 de setembro, 
no Mar do Macaco em Ca-
bedelo. A corrida pelo títu-
lo das categorias Iniciante, 
Mirim, Júnior, Feminino, 
Open, Master, Sênior, Vete-
rano, Longboard e a dispu-
ta por equipes da etapa da 
Paraíba vai começar no úl-
timo dia deste mês.

Na edição deste ano do 
Pena Surf Nordeste, a pre-
miação está bastante atrativa 
para os campeões ao final do 
evento. Serão oferecidas aos 
grandes campeões do cir-
cuito, duas motos 0km para 
os campeões Open e Júnior 
e nove passagens para Fer-
nando de Noronha para os 
demais. Premiação que pro-
mete esquentar as ondas do 
Mar do Macaco que sempre 
fez parte do calendário do 
Pena Surf Nordeste.

Os paraibanos José 
Francisco e Elivelton Santos 
são os favoritos e prometem 
dar muito trabalho aos visi-
tantes. Elivelton não partici-
pou da abertura do Tour no 

Ceará, mas na Praia do Fran-
cês foi um dos destaques e fa-
turou a Mirim, categoria que 
defende o título, e foi vice na 
Júnior que foi vencida pelo 
cearense Michael Rodrigues, 
líder da categoria.

José Francisco segun-

do colocado na Open nas 
disputas que aconteceram 
na histórica Marechal Deo-
doro, agora ocupa a ponta 
do ranking. Fininho, como é 
conhecido, também vai com 
tudo para cima dos adversá-
rios na tentativa de conquis-

tar mais uma vez o título da 
categoria, assim como na 
edição de 2011. O Pena Surf 
Nordeste será transmitido ao 
vivo com cabine de locução 
independente para os inter-
nautas através do site www.
pena.com.br .

Elivelton é uma das esperanças de vitória no Circuito que acontece de 31 de agosto a 2 de setembro
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Marcelo Villar define o time hoje
TREZE

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012

Técnico exige uma 
reabilitação a todo 
custo contra o líder

O treinador Marcelo Vi-
lar espera definir hoje, no 
coletivo da tarde, no Estádio 
Amigão, os 11 que enfrenta-
rão a Luverdense-MT, no pró-
ximo domingo, às 16h, pela 
9ª rodada do grupo A da Sé-
rie D do Brasileiro. Ele deve 
mexer em vários setores da 
equipe na busca da reabilita-
ção. Para um time que levou 
cinco gols, na derrota para o 
Águia de Marabá-PA (5 a 1), 
o comandante trezeano deve 
fazer as estreias do zagueiro 
Márcio Garcia e do lateral es-
querdo Assis, dando mais so-
lidez ao setor defensivo. Com 
o retorno de Everton César, 
que cumpriu suspensão au-
tomática, o meio de campo 
deve ser formado por Wag-
ner Rosa, Júlio César e Júlio 
Zabotto. 

No ataque galista o mais 
novo reforço, o atacante Ney 
Mineiro, pode estrear ao 
lado de Vavá, Manu ou Ro-
drigo Pardal, que ficou de 
fora da partida anterior. Ele 
prefere observar melhor as 
opções e colocar um time 
modificado e estruturado 
em campo. “Temos que co-
locar o que existe de melhor, 
afinal, temos jogadores de 
qualidade e experientes que 
podem melhorar o nível do 
grupo.Trata-se de uma parti-
da difícil e complicada contra 
um concorrente forte”, ava-
liou. Vilar deve optar pelo 
esquema 4-4-2 com um time 
ofensivo que vai pra cima do 
Luverdense-MT. “A obrigação 
de quem joga em casa é ven-
cer, então, vamos pra cima e 
obter a reabilitação”, disse. 

Marcelo destaca o apoio 
da torcida que será de fun-
damental importância para 
o clube sair da zona de rebai-
xamento. “O torcedor é quem 
faz a diferença e incentiva 
o time a vencer. Quero ver o 
Amigão novamente lotado e 
prestigiando o grupo”, frisou. 

Campinense 
O Campinense deve me-

xer no meio de campo e no 

ataque para encarar o Pe-
trolina-PE, no domingo (26), 
à 16h, no Estádio Paulo de 
Sousa Coelho, na última ro-
dada do grupo A3 da Série 
D do Brasileirão. A Raposa 
pode escalar Isaias para for-
talecer o setor, ao lado de 
Charles Wagner, que cum-
priu suspensão automática. 
No ataque, Marquinhos Ma-
rabá pode jogar com Warley, 
dando mais agressividade e 
experiência ao grupo. Altera-
ções que o treinador Freitas 
Nascimento só definirá mo-
mentos antes da partida, já 
que o time realiza amanhã 
pela manhã, um recreativo 
no local da partida para rela-
xar os atletas. 

A meta é tornar o Cam-
pinense um time agressivo e 
que não ceda espaço para o 
adversário jogar, já que a vi-
tória é a meta do clube serra-
no. Ele terá a força máxima à 
disposição, com opções para 
mudar no momento em que 
necessitar. “Felizmente terei 
o grupo completo e poderei 
colocar o que tem de melhor. 
Será uma decisão, onde a ex-
periência é importante para 
conseguir o objetivo”, frisou. 
O  atacante do Paraibano 
deste ano, com 22 gols, Wa-
rley, que marcou apenas um 
gol na competição nacional, 
promete lutar e  balançar no-
vamente as redes para ajudar 
o clube a conseguir a vaga. 
“Espero marcar e acabar com 
esta fase, já que atacante vive 
de marcar gols. Quero cola-
borar e levar o Campinense 
a prosseguir na competição”, 
comentou o artilheiro. 

Sousa 
O Sousa aposta na inven-

cibilidade do time na Cidade 
Sorriso, para vencer o Feiren-
se-BA, no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Marizão, 
na última rodada da fase 
classificatória do grupo A4 
da Série D do Brasileiro. 

A equipe derrotou o Ita-
baiana/SE (2 a 1) e Vitória da 
Conquista-BA (2 a 1) e empa-
tou contra o CSA-AL (0 a 0). 
Para o treinador sousense, 
Suélio Lacerda, a retrospec-
tiva é favorável ao time que 
atuará pelo empate para ga-
rantir presença na próxima 
fase. “Uma boa campanha 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTO: Philiipy Costa/Divulgação

para quem caminha em bus-
ca da vaga na outra fase. Sa-
bemos que cada jogo é uma 
história, mas não devemos 
bobear neste momento deci-
sivo”, disse. 

   Sobre a forma de atuar 
do time nas quaro linhas do 
gramado, o ex-treinador do 
Botafogo, disse que utilizará 
um time para vencer, porém, 
terá prevenções contra um 
adversário perigoso e que 
vem para surpreender. “Fu-
tebol é uma caixinha de sur-
presa, onde temos que  bus-
car a vitória, mas sem perder 
a marcação no adversário 
para não ser surpreendido”, 
frisou. Com  Gustavo no lugar 
de Júnior Sertânia, que cum-
prirá suspensão automáti-
ca e a volta de Jean Aloison 
no meio de campo, a equipe 
será novamente alterada, 
mas manterá a base que em-
patou contra o Itabaiana/SE 
(0 a 0). “Temos boas opções 
para não mudar a forma uma 
equipe compacta. Os atletas 
estão conscientes da respon-
sabilidade”, disse.  

Dos três adversários 
que enfrentarão os repre-
sentantes da Paraíba no 
próximo final de semana 
– Luverdense-MT, Feiren-
se-BA e Petrolina-PE - nas 
Séries C e D do Campeo-
nato Brasileiro, o time ma-
to-grossense é o que vem 
fazendo a melhor campa-
nha. 

Adversário do Treze 
no próximo domingo, às 
16h, no Estádio Amigão, 
no grupo A da Série C do 
Brasileiro, o time mato-
grossense é o líder isolado 
com 18 pontos ganhos. 
Nos seis jogos disputados 
a equipe obteve seis vi-
tórias e duas derrotas, se 
tornando uma das sensa-
ções da competição.     

Diferentemente o 
Galo da Borborema vem 
brigando para fugir das 
últimas posições, onde 
ocupa a 8ª colocação, com 
duas vitórias, um empate 
e cinco derrotas. Uma par-
tida para que o alvinegro 
serrano possa conquistar 
a reabilitação, já que foi 
goleado pelo Águia de 
Marabá-PA (5 a 1), na úl-
tima rodada. 

O Luverdense/PE vem 
de uma vitória contra o 
Santa Cruz/PE (2 a 1), no 
Estádio Lucas Verde, em 

Luverdense é o grande destaque

Depois de muito 
tempo sem nenhum ár-
bitro paraibano ser se-
quer colocado no sor-
teio da arbitragem dos 
jogos de todas as séries 
do Campeonato Bra-
sileiro, finalmente um 
juiz do Estado vai voltar 
a apitar. Uma das pro-
messas da arbitragem 
brasileira, o paraibano 
Renan Roberto foi es-
calado para comandar a 
partida da Série C entre 
Vila Nova-GO e Brasi-
liense no Serra Doura-
da, amanhã.

O árbitro de João 
Pessoa está em um perí-
odo de treinamentos na 

Granja Comary, Centro 
de Treinamento da Con-
federação Brasileira de 
Futebol (CBF), em Tere-
sópolis no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Lá estão todos os 
árbitros considerados 
como grandes promes-
sas. Por causa disso, to-
dos eles foram escalados 
para alguma partida do 
Brasileirão neste fim de 
semana. Nos testes fí-
sicos, Renan conseguiu 
uma nota 10, na prova 
de 24 tiros.

Mesmo com vários 
árbitros no quadro nacio-
nal, faz tempo que eles 
não são escalados para 
jogos do Campeonato 
Brasileiro. Desde que o 

Treze Futebol Clube re-
correu à Justiça Comum, 
indo de encontro com o 
que pensa a CBF, a enti-
dade parou de colocar os 
nomes dos juízes da Pa-
raíba para os sorteio dos 
jogos em todas as séries.

Em entrevista ao 
Jornal “A União”, o pre-
sidente da Comissão Es-
tadual de Árbitros de 
Futebol da Paraíba (CE-
AF-PB), Miguel Félix, foi 
taxativo e confirmou 
que entende essa ati-
tude por parte de CBF 
como uma represália ao 
futebol paraibano como 
um todo. 

Miguel fez questão 
de lembrar que a arbi-
tragem não tem nada a 

ver com o clube parai-
bano que conseguiu o 
direito de disputar a Sé-
rie C via Justiça Comum.

“No meu entendi-
mento isso foi uma reta-
liação por parte da CBF 
e eu busquei uma res-
posta cabível sobre esse 
fato de nossos árbitros 
não terem sido escala-
dos, até porque quan-
do o Treze não estava 
disputando a Série C, 
nossos árbitros estavam 
sendo escalados normal-
mente dentro daquilo 
que era esperado. Estão 
punindo os árbitros sem 
eles terem nada a ver. Os 
árbitros não são funcio-
nários do Treze”, frisou 
o dirigente.

Renan Roberto se destaca em teste da 
CBF e vai apitar Vila Nova x Brasiliense

ARBiTRAgEm

solo mato-grossense. Já 
no grupo A3 da Série D 
o Petrolina-PE recebe o 
Campinense no domingo 
(26), às 16h, no Estádio 
Paulo de Sousa Coelho. 
O time pernambucano 
cumpre apenas a tabela, 
já que ocupa a lanterna, 
com três pontos ganhos, 
conseguindo três empa-
tes e quatro derrotas. 

A Raposa vem em 
segundo lugar, com 11 
pontos, com três vitó-
rias, dois empates e duas 
derrotas. Para conseguir 
a vaga na próxima fase 
o rubro-negro terá que 
ganhar, independente 
do Horizonte-CE – que 

está no páreo – e en-
frentará o Ypiranga/PE, 
em seus domínios, no 
domingo (26). O Feiren-
se-BA, que pega o Sou-
sa, no domingo, às 16h, 
no Marizão, está na ter-
ceira posição do grupo 
A4, com 10. A equipe 
vem de três vitórias e 
um empate e três derro-
tas. O Dinossauro vem 
na segunda posição, 
com 12 pontos ganhos, 
com três vitórias, três  
empates e uma derro-
ta. Um simples empate 
classificará o time parai-
bano para a outra fase, 
restando o Feirense-BA 
vencer ou vencer. 

Pedro Alves
Especial para A União

Equipe do Mato Grosso vem brilhando na Série C do Brasileiro

Campinense vai 
precisar do apoio da 
torcida para o jogo 
de domingo diante do 
Petrolina que define 
a vida do clube na 
Série D deste ano

Renan Roberto é uma das apostas da Comissão Nacional
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NACIONAL
& Mundo

Cássio e Arouca são novidades
CONVOCAÇÃO PARA DOIS AMISTOSOS

O técnico Mano Mene-
zes anunciou na tarde de 
ontem, no Rio de Janeiro, 
os 22 jogadores que vão 
defender a Seleção Brasi-
leira nos amistosos contra 
África do Sul e China, nos 
dias 7 e 10 de setembro, 
em São Paulo e no Reci-
fe, respectivamente. As 
principais novidades são 
o goleiro Cássio, do Corin-
thians, o volante Arouca, 
do Santos e o retorno do 
zagueiro Réver, do Atléti-
co-MG.

“Não é de hoje, já ha-
via deixado bem claro ou-
tras vezes que pensava 
em trazer o Arouca para 
a Seleção. Algumas vezes 
não foi possível. Agora se 
abriu essa possibilidade e 
estamos efetivando duas 
convocações pela primeira 
vez, o Arouca e o Cássio”, 
explicou Mano.

Com o intuito de man-
ter o entrosamento con-
quistado nas Olimpíadas 
de Londres e dar moral 
àqueles que ficaram com 
a medalha de prata nos Jo-
gos, o treinador da Seleção 
manteve a base da compe-
tição e do amistoso contra 
a Suécia, no último dia 15 
de agosto, em Estocolmo 
– Brasil venceu por 3 a 0. 
Decepção em Londres, o 
meia Paulo Henrique Gan-
so segue fora da lista.

Nesses amistosos em 
território nacional, a in-
tenção da CBF é reapro-
ximar a Seleção do povo 
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Confrontos serão diante 
da África do Sul e China 
nos próximos dias 7 e 10

brasileiro. Até porque no 
ano que vem o país será 
sede da Copa das Confede-
rações. E em 2014, palco 
da Copa do Mundo. Ainda 
este ano, o Brasil faz outro 
jogo em casa. Será pelo Su-
perclássico das Américas, 
diante da Argentina, dia 
19, em Goiânia.

Para as partidas contra 
África do Sul e China, Mano 
chamou goleiros mais ex-
perientes, com Jefferson, 
do Botafogo e Diego Alves, 
do Valencia, além de Cás-
sio. No ataque, Alexandre 
Pato estaria convocado, 
mas acabou fora por causa 
da lesão muscular na coxa 

esquerda que o deixará três 
semanas fora. Assim, a lis-
ta só tem 22 jogadores em 
vez de 23. O treinador afir-
mou que o volante Rômulo, 
que se contundiu durante a 
partida do Spartak contra o 
Fenerbahçe na última terça 
pela Liga dos Campeões, 
não será problema.

“Tivemos uma conver-
sa com ele e não preocupa, 
foi só um pequeno entorse”, 
contou Mano, acrescentan-
do que o zagueiro David 
Luiz também já está recu-
perado de uma lesão sofrida 
no Chelsea recentemente.

A seleção brasilei-
ra inicia os treinamentos 

para esses amistosos em 
casa no próximo dia 3 de 
setembro, no CT do São 
Paulo, em Cotia. No dia 7, 
a partida será no Morumbi. 
E logo em seguida, o time 
verde e amarelo viaja para 
o Recife, onde enfrentará a 
China no estádio Arruda, 
do Santa Cruz.

Depois de se garantir nas 
oitavas de final da Copa Sul- 
Americana com uma derrota 
diante do Coritiba, o Grêmio 
foca o próximo confronto: o 
clássico contra o Internacio-
nal no domingo.  O preparo 
adotado pelo técnico Vander-
lei Luxemburgo inclui des-
canso ao elenco e priorizar 
a recuperação física do time. 
Dando início aos treinos para 
o Gre-Nal ontem, o treinador 
garantiu portões fechados e 
mistério sobre a escalação. 

Marcelo Moreno e Gilber-
to Silva são dúvidas para a final 
do primeiro turno – ambos 
deixaram o campo na partida 
contra a equipe paranaense 
com dores. Já Edilson e Pará 
são retornos no Tricolor e de-
vem integrar a equipe que vai 
ao Beira Rio. 

Gilberto Silva atuou so-
mente no primeiro tempo do 
jogo entre Grêmio e Coritiba. 

A saída do jogador foi decidi-
da em conversa com o técnico 
Vanderlei Luxemburgo que 
preferiu o poupar para evitar 
desgaste excessivo. Recupera-
do ele rejeita mistério e diz que 
está à disposição.

“Esse negócio de mistério 
é ultrapassado. Se não des-
se para mim, seria o mesmo 
ontem, hoje, domingo. Isso á 
normal dentro do futebol. Co-
migo não tem mistério”, disse 
o jogador no desembarque da 
delegação gremista, ontem.

No jogo da Sul-Ameri-
cana, Gilberto disputou so-
mente o primeiro tempo. No 
intervalo deu lugar a Naldo e 
viu a defesa do time tricolor 
falhar repetidamente em sua 
ausência. Por sorte, Marcelo 
Moreno marcou aos 45 minu-
tos do segundo tempo e a der-
rota por 3 a 2 levou a equipe 
para próxima fase pelo saldo 
qualificado.

Grêmio faz mistério 
para jogo contra Inter

Mano Menezes não 
lembrou do artilheiro do 
Campeonato Brasileiro na 
convocação de ontem. Fred não 
reagiu bem ao ser ignorado pelo 
treinador e desabafou após o 
treino do Fluminense. O capitão 
tricolor afirmou que não pensa 
em seleção enquanto Mano for 
o comandante. “Acho que não 
penso mais em seleção brasileira 
enquanto o Mano estiver lá. 
Desde o jogo contra o México, 
não tínhamos centroavante. 
Ele botou o Lucas para jogar de 
costas. Fiquei no banco. Então, 
acho que ele não gosta do meu 
trabalho”, opinou Fred.

O ex-jogador e deputado 
federal Romário rebateu críticas 
recebidas do treinador Mano 
Menezes. Em entrevista, o 
técnico afirmou que o ex-
atacante é um aproveitador. “Ele 
precisa de espaço na mídia e 
agora espaço é dado para quem 
bate no técnico da seleção, 
que não ganhou o ouro”, disse 
Mano. “Dizer que ganhar a 
prata é um fracasso, é demais”. 
Romário em uma carta publicada 
escreveu que o Mano é “imbecil 
e incapaz” de ser treinador da 
seleção.

Fred se diz 
ignorado

Romário diz que 
Mano é “imbecil”

Treinador da Seleção Brasileira manteve o mesmo grupo que levou para as Olimpíadas de Londres na convocação visando mais duas partidas amistosas

Convocados

l Goleiros 
Cássio, Corinthians
Diego Alves, Valencia
Jefferson, Botafogo

l Laterais 
Adriano, Barcelona 
Alex Sandro, Porto
Daniel Alves, Barcelona
Marcelo, Real Madrid

l Zagueiros 
David Luiz, Chelsea
Dedé, Vasco
Réver, Atlético-MG
Thiago Silva, PSG

l Volantes 
Arouca, Santos
Paulinho, Corinthians
Rômulo, Spartak Moscou
Sandro, Tottenham

l Meio campistas 
Oscar, Chelsea
Ramires, Chelsea
Lucas, São Paulo

l Atacantes 
Hulk, Porto
Jonas, Valencia
L. Damião, Internacional
Neymar, Santos

O Flamengo se resguardou no con-
trato firmado com Adriano, com cláusu-
las que fazem referência à questão dis-
ciplinar e com base na produtividade. As 
cifras estão longe de valores astronômi-
cos. O atacante terá um salário fixo de R$ 
50 mil por mês até dezembro - total de 
R$ 200 mil por quatro meses - e receberá 
R$ 50 mil por cada jogo disputado. O vín-
culo foi assinado nesta quarta-feira.

Com base na projeção feita por 
Adriano de estrear dentro de um mês, 
ele perderia oito rodadas até lá. Em uma 
hipótese de estreia diante do Atlético
-MG, no dia 26 de setembro, o Impera-
dor teria 12 partidas pela frente, incluin-
do o confronto com o Galo. Assim, caso 
dispute todos os jogos daí em diante, ele 
embolsará mais R$ 600 mil, fora o salário.

Tomando-se como base, por exem-
plo, o mês de outubro, em que o Fla-
mengo tem seis partidas previstas, 
Adriano embolsaria R$ 350 mil (produ-
tividade + salário) caso atue em todas. 
O valor é o mesmo que o Imperador re-
cebia em 2009, ano em que voltou ao 
clube - em 2010, o salário foi reajustado 
para R$ 450 mil.

Com base nos valores estipulados em 
contrato, o máximo de custo que o Fla-
mengo pode ter com Adriano chega a R$ 
800 mil, fora eventuais premiações desti-
nadas também a outros jogadores. Mas o 
total deverá ficar abaixo, já que a condi-
ção do atacante ainda é uma incógnita.

“Não é um contrato de risco. Foi 

Adriano ganhará R$ 50 mil por 
cada jogo disputado pelo Fla

FORA SALÁRIOS

bom para mim e para o Flamengo. Te-
nho que fazer por onde. Não posso pen-
sar apenas na parte financeira, tenho 
que pensar no meu futuro. Conheço mi-
nha capacidade e sei que a parte finan-
ceira vem depois”, afirmou Adriano, na 
sua entrevista coletiva de apresentação.

As condições contratuais foram 
apresentadas aos representantes de 
Adriano no começo da tarde de terça-
feira. Poucas horas depois de analisar o 
termo, o atacante deu o ‘sim’.

Adriano não disputa uma partida 
desde o dia 4 de março, quando defen-
deu o Corinthians na derrota por 1 a 0 
para o Santos.

“Imperador” está ansioso para fazer estreia

Luxemburgo vem realizando treinos fechados com o elenco
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Continua desaparecido o 
avião com o empresário parai-
bano Francisco Fernandes 
Dutra. O monomotor, modelo 
PA-46R, prefixo PT-FM, saiu 
às 19h30 da terça-feira (21) 
do aeroporto de Jacarepaguá, 
na Zona Oeste do Rio, com 
destino ao Aeroporto Cam-
po de Marte, em São Paulo. 
A aeronave tinha capacidade 
para seis pessoas, mas nela 
estavam o paraibano Francis-
co Fernandes Dutra e o piloto 
Rubinho Lopes. Para a Infrae-
ro, há suspeitas de que o avião 
não tenha entrado no espaço 
aéreo paulista, já que o con-
trole de tráfego aéreo de São 
Paulo não foi comunicado so-
bre o desaparecimento.

Segundo a Capitania 
dos Portos, que comanda as 
buscas, não foi descartada a 
possibilidade de encontrar 
sobreviventes. A Força Aérea 
Brasileira (FAB), não descarta  
a hipótese de a aeronave ter 
feito um pouso forçado. A FAB 
havia suspendido as buscas 
no espaço aéreo na tarde da 
quarta-feira (22), e retomou 
na manhã de ontem.

Francisco, além de fa-
zendeiro, é dono de uma em-
presa do setor da construção 
civil em São Paulo, onde mora 
há 31 anos, depois de ter 
deixado o município de São 
José de Piranhas, localizado 
na microrregião de Cajazeiras, 
na Paraíba. Familiares dizem 
que o empresário esteve pela 
última vez na sua terra na-
tal, no ano passado. Segundo 
familiares, há esperança de 
que o avião tenha sofrido um 
sequestro, havendo chances 
de serem encontrados sobre-
viventes, se comparadas a 
uma queda da aeronave.

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) informou 
que a aeronave estava com to-
das as revisões em dia, assim 
como a documentação do pilo-
to. De acordo com informações 
da Marinha, o monomotor pode 
ter caído no mar. Estão sendo 
feitas buscas da Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste do Rio, à região 
da cidade de Paraty, no sul flu-
minense. Ontem foi o segundo 
dia de buscas e a previsão é 
de que o navio da Marinha e 
o helicóptero da Aeronáutica 
continuem o trabalho, pelo 
menos até a sexta-feira (24). O 
prazo é considerado mínimo e 
pode ser estendido, pois a me-
dida faz parte de procedimen-
to padrão da Marinha.

Avião de empresário da PB desaparece
MISTÉRIO NO AR

Infraero suspeita que a aero-
nave não tenha entrado no 
espaço aéreo paulista

Nádya Araújo
Especial para A União

Governo do Estado inaugura 
UPS do Jardim Planalto hoje

MAIS SEGURANÇA

UPS do Alto do Mateus: (083) 8679-2590
UPS de Mandacaru: (083) 8619-2213
UPS da Bola na Rede: (083) 8716-7927
UPS do São José: (083) 8628-7040
UPS da Bela Vista: (083) 8797-2717
UPS Jardim Planalto: (083) 8835-1228

O Governo do Estado inaugura hoje, 
às 17h, a Unidade de Polícia Solidária do 
Jardim Planalto, que vai atender todo 
complexo de Oitizeiro (Jardim Guaíba, 
Funcionários I e Baleado). Esta é a sexta 
UPS inaugurada em menos de dois anos.

A instalação da UPS no Jardim Pla-
nalto era uma antiga reivindicação dos 
moradores, que queriam a reativação de 
um posto policial existente no bairro. A 
unidade fica na rua radialista Geraldo 
Campos, próximo da feira de Oitizeiro, 
considerado local estratégico para ini-
bir os assaltos na região, principalmente 
nos finais de semana, quando aumenta 
o fluxo de pessoas no mercado público.

Os policiais que vão atuar na UPS 
(que funcionará 24h) já trabalharão 
com as armas, coletes e viaturas novas 
que foram entregues recentemente 
pelo Governo do Estado. Além disso, os 
policiais foram capacitados pelo curso 
de promotor de polícia comunitária.

Para o coordenador estadual de Po-
lícia Solidária, coronel Marcos Alexandre 
Sobreira, a chegada de uma Unidade 
de Polícia Solidária representa uma con-
quista para o bairro. “É importante por-
que o policial que atua na UPS manterá 
um contato direto com a comunidade. 
Com isso, ele vai buscando conquistar 
cada vez mais a relação de confiança 
com o cidadão, através de reuniões peri-
ódicas com as forças vivas da comunida-
de (líderes comunitários, comerciantes e 
moradores), com o objetivo de analisar, 
priorizar e resolver os problemas que 
afetam a comunidade”, destacou.

Capacitação
Frequentemente, os policiais que 

atuam nas UPS participam do curso 
de promotor de polícia comunitária, 
oferecido também para líderes co-
munitários, que passam a conhecer a 
nova filosofia de trabalho da Polícia 
Militar – com o policial mais perto das 
pessoas, de forma integrada com a 
comunidade e estimulando a partici-
pação social para resolver problemas 
comuns, antes que se tornem “casos 
de polícia”.

Em menos de um ano e meio, a 
Polícia Militar já capacitou 1.055 pro-
fissionais da área de segurança e líde-
res comunitários. Só este ano, já foram 
644. A meta é capacitar 800 policiais 
até o final do ano.

Linha Solidária
Linha solidária é um serviço que 

a UPS disponibiliza para a comunida-
de entrar em contato com a polícia 
24h, com um número que fala direta-
mente com os policiais da Unidade de 
Polícia Solidária do bairro. O serviço 
é um suporte para 190, ampliando o 
atendimento da polícia à população. 
Cada UPS possui um número da linha 
solidária:

Linha solidária é um serviço que a UPS disponibiliza para a comunidade durante as 24 horas
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Uma operação de segu-
rança “pente fino”  foi realizada 
durante toda a manhã e tarde 
de ontem no Presídio Desem-
bargador Flósculo da Nóbrega 
(Roger), em João Pessoa. Ofi-
cialmente foram localizados 
29 aparelhos celulares, 34 car-
regadores, além de 71 espetos 
e seis facas artesanais. Para 
surpresa dos policiais não foi 
encontrada droga.

Além da operação por de-
terminação do tenente-coronel 
Arnaldo Sobrinho, do Sistema 
Penitenciário do Estado, foi 
realizado reparos em algumas 
celas dos pavilhões 5 e 6, onde 
foram encontrados alguns bu-
racos nas paredes.

O pente fino foi iniciado 
às 8h30 quando policiais mi-
litares do Batalhão de Opera-
ções Especiais, Choque, Canil, 
além de agentes do Grupo de 
Operações Penitenciárias Es-
peciais - GOPE entraram nos 
pavilhões, retiraram todos os 
presos e passaram a revistar as 
celas. “Essas operações serão 
realizadas sempre que houver 
necessidade”, disse o diretor 
do Gesipe. Todo trabalho foi 

acompanhado pelo diretor do 
presídio, Josenildo Porto.

A operação de segurança 
no Presídio do Róger acontece 
uma semana após os presos 
provocarem tumultos nos dias 
15 e 17. Na primeira vez o mo-
tivo, segundo eles próprios foi 
à falta d’água, sendo contorna-
do após ser solucionado o pro-
blema.

Na sexta-feira, 17, os pre-
sos voltaram a se rebelar. O 
tumulto começou quando in-
ternos de dois pavilhões que 
abrigam membros de facções 
rivais se desentenderam. Apro-
veitando o momento, ainda no 
pátio passaram a jogar pedras 
nos policiais que estavam nas 
guaritas. 

Os policiais revidaram 
com tiros para o alto, inclusive 
usando armas não letais. Mas 
em dado momento houve tiros 
que atingiram alguns deten-
tos. No total quatorze presos 
ficaram feridos, sendo que um 
deles faleceu no hospital de 
Emergência e Trauma.

Por determinação do 
tenente-coronel Arnaldo So-
brinho, uma sindicância foi ins-
taurada para apurar as causas 
dos tumultos ocorridos na se-
mana passada. 

“Pente fino” encontra 
vários celulares e armas

PRESÍDIO DO RÓGER

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Teve início na tarde de on-
tem, no 2º Tribunal do Júri de 
João Pessoa, o julgamento do 
contador Wagner Soares. Ele é 
acusado do crime de homicídio 
contra o bancário Everton Bel-
mont. 

Muitas pessoas estiveram 
presentes para pedir justiça. O 
que mais revoltou a família foi 
a demora no processo, que le-
vou cerca de dois anos, e o fato 
de o acusado ter continuado 
em liberdade, mesmo sendo 
réu confesso.

O gerente do Banco Real 
da Avenida Epitácio Pessoa, 
Everton Barbosa Belmont, 
27, foi assassinado a tiros na 
madrugada de 14 março, no 
bairro de Jaguaribe, em João 
Pessoa. 

O crime aconteceu quan-
do o bancário estava com o 
acusado do crime, Wagner So-
ares Nóbrega, em um bar, na 

Avenida Vasco da Gama, onde 
conversavam e, em certo mo-
mento, se desentenderam e 
começaram a discutir por con-
ta da suspensão de um cheque 
de R$ 500. Wagner sacou um 
revólver calibre 38 e desferiu 
dois tiros contra o gerente, um 
no tórax e outro na perna.

Everton ainda foi socor-
rido, mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu. O autor dos 
disparos fugiu em uma cami-
nhoneta L-200, cor prata, mas 
antes, os amigos que estavam 
no local conseguiram tirar a 
sua arma e entregá-la à polí-
cia. Após ter cometido o crime, 
Wagner se apresentou e pres-
tou esclarecimentos.

O contador confessou o 
crime, mas a justiça negou o 
pedido de prisão preventiva e 
ele seguiu em liberdade. Até o 
fechamento desta edição, o jul-
gamento não havia terminado.

Começa júri de contador 
acusado de matar bancário 

NA CAPITAL



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

Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043267
Responsavel.: JOENIO SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 043885924-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL LUIZ LIANZA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042399
Responsavel.: JOILMA MARTINS PESSOA
CPF/CNPJ....: 069900314-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,38
Cedente.....: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042915
Responsavel.: KALINE MARIANO VALERIO
CPF/CNPJ....: 061022344-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,52
Cedente.....: ANA PAULA ROSA DA SILVA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042393
Responsavel.: KATIANA DE ALMEIDA TAVARES
CPF/CNPJ....: 011850863/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,74
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043512
Responsavel.: MARIA CARMELA DOS SANTOS 
PATRICIO
CPF/CNPJ....: 002776236/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            378,00
Cedente.....: REGISTEC INFORMATICA LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042929
Responsavel.: M I RODRIGUES DE ARAUJO SER-
VICOS ME
CPF/CNPJ....: 003292417/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            511,40
Cedente.....: JEFFICA DE GOES CAVALCANTE 
05668270
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042740
Responsavel.: MIRTES DE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ....: 486137974-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Cedente.....: COND EDIFICIO MANAUS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043484
Responsavel.: NEWTON ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ....: 007852891/0002-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Cedente.....: TELASUL S/A
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042687
Responsavel.: PRESSAO CONST LOCAC MAQ EQUIP
CPF/CNPJ....: 010515208/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             36,76
Cedente.....: PROJECTA MAT DE CONSTRU O LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044024
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,08
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043880
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            487,20
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043897
Responsavel.: PRIMUS ENG  E CONST  LTDA
CPF/CNPJ....: 013326611/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,50
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043907
Responsavel.: ROBERTA HENRIQUE LUSTROSA
CPF/CNPJ....: 441432904-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.100,00
Cedente.....: GLOBAL CONSTRUTORA LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043113
Responsavel.: TIAGO MELO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 010056894-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDI-
FICIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042711
Responsavel.: TIAGO MELO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 010056894-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            152,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDI-
FICIO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042714
Responsavel.: WELLINGTON DA MOTA SILVA
CPF/CNPJ....: 012940103/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,75
Cedente.....: ARTEFATOS PARA FESTAS NOVO 
SOL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042434
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-     
ram 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,  24/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 26/2012 
A Prefeitura Municipal de Sapé – PB através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, constituída 

pela Portaria nº. 657, de 02 de agosto de 2012, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar às 10:00 horas do dia 04 de setembro de 2012, na sede da Comissão Permanente 
de Licitação localizada à Rua Orcine Fernandes, Edifício Mel Shopping, Piso Superior, Sala 215 
– Centro - Sapé/PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 26/2012, do tipo Maior Oferta, 
sob  regime de execução de empreitada por Preço Global, a qual será processada e julgada em 
conformidade com a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8666/1993 e altera-
ções posteriores, tendo como objeto a Contratação de Instituição Bancária para processamento 
da Folha de Pagamento desta Prefeitura Municipal. O Edital e demais informações poderão ser 
obtidas nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas, no endereço acima ou pelo telefone  
(83) 8827-8231.

João Pessoa, 23 de agosto de 2012.

RENATO CALDAS LINS JUNIOR
PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

CITAÇÃO POR EDITAL
O Corregedor Geral da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil de Cabedelo, no 

uso de suas atribuições previstas nas leis nº 1.473/09 e 1.560/12, deste Município. Faz saber 
ao GCM EDILSON FERREIRADOS SANTOS, matrícula 2.455-4, que estão correndo, em seus 
termos legais, Processo Administrativo em que ele figura como indiciado, incurso no art. 28 e 29 
do Regulamento Disciplinar da Guarda civil Municipal de Cabedelo, lei 1.472/09. E o art. 214, II, 
parágrafo primeiro, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, lei 523/89, 
por ABANDONO DE CARGO.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente EDITAL, 
citado para no dia 17 de setembro de 2012, às 10 horas, comparecer, sob pena de REVELÍA, perante 
esta Corregedoria, sediada na Rua Benílson de Oliveira Lima, nº 371, Camboinha I, Cabedelo, PB. 
58.310.000, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado.

Cabedelo, PB, 15 de agosto de 2012

Agilvan Loris da Silva Cotta
Corregedor da Secretaria de Segurança Municipal de Cabedelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE SEGURANÇA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIA GERAL

CITAÇÃO POR EDITAL
O Corregedor Geral da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil de Cabedelo, no uso 

de suas atribuições previstas nas leis n° 1.473/09 e 1.560/12, deste Município. Faz saber ao GCM 
GUILHERME SANTOS COELHO PEIXOTO, matrícula 3.409-6, que estão correndo, em seus 
termos legais, Processo Administrativo em que ele figura como indiciado, incurso no art. 28 e 29 
do Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Cabedelo, lei 1.472/09. E o art. 214, II, 
parágrafo primeiro, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, lei 523/89, 
por ABANDONO DE CARGO.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente EDITAL, 
citado para no dia 17 de setembro de 2012, às 10 horas, comparecer, sob pena de REVELÍA, perante 
esta Corregedoria, sediada na Rua Benílson de Oliveira Lima, n° 371, Camboinha I, Cabedelo, PB. 
58.310.000, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado.

Cabedelo, PB, 15 de agosto de 2012

Agilvan Loris da Silva Cotta
Corregedor da Secretaria de Segurança Municipal de Cabedelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 028/2012, referente a Li-

citação (tipo menor preço), na modalidade PR EGÃO PRESNEICAL N° 006/2012 de 07 de agosto 
de 2012, com abertura para 21 de agosto de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: ALBERTO 
GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 40.953.200/0001-83, e INSC. 
EST. nº. 16.092.433-2, estabelecida à Praça Major Jose Marques Galvão/N - Centro, Cajazeiras, 
Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 119.333,20 (Cento e Dezenove Mil, Trezentos 
e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos);para tomar conhecimento da nota do empenho ou assina-
tura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 23 de agosto de 2012

ERIVAN DIAS GUARITA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL - TP N° 00005/25011
OBJETO: Prorrogar o prazo para execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos 

nas Vias: Rua Projetada 1; Travessa Genival Firmino 1; Travessa Genival Firmino 2; Rua João Terto 
(trecho); Rua Faustino Moura (trecho); Rua Projetada Severino Pinheiro; Rua Josefa Farias; Rua 
Antonio Pedro; Travessa Antonio Pedro; Rua Laura Donato, todas na zona urbana do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, em razão da paralisação das obras motivadas pelo atraso 
no repasse de recursos do Governo Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Contrato originado pela 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00005/2011. Recursos do Contrato de Repasse n.º 
0348870-84/2010 – MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça. NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2012. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 
LTDA. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, Em 22/08/2012.

CONSTRUTORA LEAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.049.094/0001-35 Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA BAN. LOURENÇO DE 
SOUZA, S/N ÁGUA FRIA ST 43, QD 11, LT 255 - Município: JOAO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-005827/TEC/LO – 3585.

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convida-

dos a participar da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 03 de setembro  de 
2012, às 11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em 
segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, 
nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Devido a nomeação do Sr. Francisco Carlos da Silva Linhares pelo Governador do Estado 
da Paraíba para o cargo de Diretor de Fomento da Empresa Paraibana de Turismo, empossar o 
mesmo para que possa exercer as atribuições do cargo em comissão;

2- Substituir o Sr. Orlando Soares de Oliveira Filho, ex-superintendente da SUPLAN, pelo atual, 
Sr. Ricardo Barbosa.

João Pessoa, 16 de agosto de 2012.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 03 de setembro de 2012, às 12h00 (doze horas) em 
primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1 Devido a nomeação do Sr. Francisco Carlos da Silva Linhares pelo Governador do Estado da 
Paraíba para o cargo de Diretor de Fomento da Empresa Paraibana de Turismo S/A, empossar o 
mesmo para que também possa exercer as mesmas atribuições do cargo, sem remuneração, como 
Diretor de Fomento da controlada PBTUR Hotéis S/A;

João Pessoa, 16 de agosto de 2012.

GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
Representante do Acionista Majoritário

JUNIELLY DUARTE CANDEIA  - CNPJ/CPF: 035.175.044-40 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 1855/2012 
em João Pessoa, 13 de Julho 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: TRANSPORTE DE 
COMBUSTIVEIS EM GERAL (GASOLINA,ALCOOL E OLEO DIESEL)  PLACA MMO – 1666 – PA-
TOS/PB – CABEDELO - PATOS. Na(o) PERCUSO DE CABEDELO/PATOS.   Municipio: UF: PB. 
Processo: 2012-000451/TEC/AA-0180

CONSTRUTORA BASELAR LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.931.757/0001-15 Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1993/2012 em João Pessoa, 20 de julho de 2012 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
Residencial Multifamiliar com 05 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual. Na – RUA MAURO DE MOURA MACHADO, S/N ST 41 QD. 174, LT. 098 – JOSÉ AMÉRICO. 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003360/TEC/LO-3124.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE UMA 
MOTONIVELADORA NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, QUE TENHA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A 
CERCA DE 500 KM, TIPO MECÂNICO COM POTÊNCIA A PARTIR DE 135 HP C/ TRANSMISSÃO 
06 VELOCIDADE A FRENTE E 03 A RÉ, DIFERENCIAL SISTEMA ANTI-DESLIZANTE; COM TRAVA 
E DESTRAVA CAIXA DE EQUILÍBRIO DE PESO, COM TRANSMISSÃO DE CORRENTE ROLANTE; 
COM CHASSI  EM ESTRUTURA SOLDADA; CABINE COM AR CONDICIONADO, COM PAINEL 
OPERACIONAL COMPLETO, COM BANCO AJUSTÁVEL, COM LÂMINA COM LEVANTAMENTO 
DE 410 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 635 MM; COM COMPRIMENTO E ALTURA 
DO ARCO DE 3710 X 610 MM; ESCARIFICADOR COM 5 DENTES; COM PRODUNDIDADE DE 
ESCAVAÇÃO DE 430 MM;; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CNH LATIN AMERICA LTDA - R$ 460.000,00.

Dona Inês - PB, 23 de Agosto de 2012

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO  
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA NOVA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 

QUE TENHA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A CERCA DE 500 KM, TIPO MECÂNICO COM POTÊNCIA 
A PARTIR DE 135 HP C/ TRANSMISSÃO 06 VELOCIDADE A FRENTE E 03 A RÉ, DIFERENCIAL 
SISTEMA ANTI-DESLIZANTE; COM TRAVA E DESTRAVA CAIXA DE EQUILÍBRIO DE PESO, COM 
TRANSMISSÃO DE CORRENTE ROLANTE; COM CHASSI  EM ESTRUTURA SOLDADA; CABINE 
COM AR CONDICIONADO, COM PAINEL OPERACIONAL COMPLETO, COM BANCO AJUSTÁVEL, 
COM LÂMINA COM LEVANTAMENTO DE 410 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 635 
MM; COM COMPRIMENTO E ALTURA DO ARCO DE 3710 X 610 MM; ESCARIFICADOR COM 5 
DENTES; COM PRODUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 430 MM; COM LARGURA DE ESCAVA-
ÇÃO DE 300 MM .FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2012.DOTAÇÃO: Recursos 
Proveniente do: CT 0364601-50/2011 PM- DONA INÊS/PB E PRODESA/MAPA CONTRATO. CE 
Nº 1-2030/2012-GIDUR JP. ELEMENTO DE DESPESA: 44905201 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: 1 (um) ano

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e:
CT Nº 00110/2012 - 23.08.12 - CNH LATIN AMERICA LTDA - R$ 460.000,00

A Bentonit União Nordeste Ind. e Com. Ltda, CNPJ nº 08.811.119/0007-41, torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação, Para a atividade de: Preparação de minerais não metálicos, na Rua Projetada 4, s/n, 
Quadra L, Lotes 7 e 8, ST.9 - BR 101 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB.

MEDEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 07.144.552/0002-01 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 2540/2012 em João Pessoa, 14 de AGOSTO 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: CEMERCIO DE COMBUSTIVEIS EM GERAL: GASOLINA, ÁLCCO, E OLEO LU-
BRIFICANTE, DOTADO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – FOSSA SEPTICA E SUMIDORO. 
Na(o) RUA ANTONIO FELIX, 823, BAIRRO DA VITÓRIA.   Municipio: PATOS - UF: PB. Processo: 

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 24 de agosto de 2012Publicidade
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PREFEITURAMUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIADE SEGURANÇAMUNICIPAL EDEFESACIVIL

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CORREGEDORIAGERAL

CITAÇÃO POR EDITAL
O Corregedor Geral da Secretaria de Segurança Municipal e Defesa Civil de Cabedelo, no uso 

de suas atribuições revistas nas leis nº 1.473/09 e 1.560/12, deste Município. Faz saber ao GCM 
CLÁUDIO RODRIGUES DE MELO, matrícula 501-1, que estão correndo, em seus termos legais, 
Processo administrativo em que ele figura como indiciado, incurso no art. 28 e 29 do Regulamento 
Disciplinar da Guarda Civil Municipal de cabedelo, lei 1.472/09. E o art. 214, II, parágrafo primeiro, 
do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, lei 523/89, por ABANDONO 
DE CARGO.

E, constando dos autos que se encontra em lugar incerto e não sabido, fica pelo presente EDITAL, 
citado para no dia 17 de setembro de 2012, às 10 horas, comparecer, sob pena de REVELÍA, perante 
esta Corregedoria, sediada na Rua Benílson de Oliveira Lima, nº 371, Camboinha I, Cabedelo, PB. 
58.310.000, a fim de ser interrogado sobre o fato que lhe é imputado.

 Cabedelo, PB, 15 de agosto de 2012

 Agilvan Loris da Silva Cotta
Corregedor da Secretaria de Segurança Municipal de Cabedelo

Responsavel.: ADIMILSON AURELIANO ALVES
CPF/CNPJ....: 021548284-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043592
Responsavel.: ADIMILSON AURELIANO ALVES
CPF/CNPJ....: 021548284-00
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043596
Responsavel.: ADNA LUCENA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 324989004-97
Titulo......: CHEQUE           R$            825,00
Cedente.....: CRISTIANO LIMA SILVA
Apresentante: CRISTIANO LIMA SILVA
Protocolo...: 2012 - 043072
Responsavel.: ADRIANA DA SILVA MACEDO
CPF/CNPJ....: 102583164-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,00
Cedente.....: OTICA VISUAL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042708
Responsavel.: AGROLEITE COMERCIAL DE ALI-
MENTOS LT
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.833,09
Cedente.....: FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042624
Responsavel.: ANJOS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ....: 003824581/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Cedente.....: T. F. COMERCIO DE PNEUS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043253
Responsavel.: BETTA E HENRI COM DE CALC E 
ACES LT
CPF/CNPJ....: 009102098/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            731,76
Cedente.....: SILVIA REGINA DIAS BRANDAO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043270
Responsavel.: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 
GDB EI
CPF/CNPJ....: 015411628/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,07
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043261
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 - 042829
Responsavel.: ELIOMARA CORREIA ABRANTES 
590592812
CPF/CNPJ....: 014810622/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            383,80
Cedente.....: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043182
Responsavel.: ELIOMARA CORREIA ABRANTES 
590592812
CPF/CNPJ....: 014810622/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.283,09
Cedente.....: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043216
Responsavel.: ELIOMARA CORREIA ABRANTES 
590592812
CPF/CNPJ....: 014810622/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.283,09
Cedente.....: OITO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043217
Responsavel.: EQUILIBRIUM CONST  E SERV  LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009502686/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             77,00
Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043141
Responsavel.: EULAJOSE LORDAO ROCHA
CPF/CNPJ....: 007761080/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.068,33
Cedente.....: ARAUJO & PAIVA COMERCIO E DISTRIBUI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043914
Responsavel.: EVILAZIO MANGUEIRA DE SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 040971848/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            438,19
Cedente.....: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE AUTO 
PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043387
Responsavel.: GILVANE BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 058309594-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            158,07
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043234
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            207,50
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL – CONVITE N° 00039/2011
OBJETO: corrigir os quantitativos determinados para a execução de serviços de reforma e 

ampliação do prédio anexo a Policlínica, onde vai funcionar o CEO - Centro de Especialidade 
Odontológica, localizado na Rua José Rodrigues Coura - Centro de São Sebastião de Lagoa de 
Roça - PB., com recursos do PAB/MAC, bem como o prazo de execução dos referidos serviços. 
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato originado pela licitação na modalidade Convite nº 00039/2011. 
NOVA VIGÊNCIA: 21/11/2012. PARTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça 
e P J SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – VALOR APÓS ADITIVO R$ 48.675,32 (quarenta e 
oito mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) ACRÉSCIMO DE 10,84% (dez 
vírgula oitenta e quatro por cento). São Sebastião de Lagoa de Roça/PB., 22/08/2012.

Edital de Convocação de Assembléia
A Algodoeira Horácio Nóbrega, pessoa jurídica de direito privado, revestida sob a forma de 

sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob nº 09.268.913/0001-68, com endereço a Rua 
Leôncio Wanderley, s/n, Centro, Patos-PB, vem, através de seu Diretor Presidente legalmente inves-
tido Srº Francisco Pereira Vieira Neto, convocar todos os acionistas da empresa para Assembléia 
Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 03 de Setembro do corrente ano, as 08:00h 
na sede da empresa, cujo endereço encontra-se acima especificado. A matéria a ser votada diz 
respeito a aprovação dos balanços contas e alterações do quadro societário.

João Pessoa, 22 de agosto de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

EXTRATO DE CONTRATO - 23/08/2012
PROCESSO Nº 028/2012
PREGÃO PRESENICAL Nº 006/2012
 INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
              ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DES-

TINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Obras, 
Urbanismo e Transporte.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 119.333,20  
(Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos), correndo a despesa à 
seguinte Função Programática  3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012
SIGNATÁRIOS:
ERIVAN DIAS GUARITA  – Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe
ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para a Filarmônica Abel Coelho da Silva, deste 

município,conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 05 de setembro de 2012, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.

VÁRZEA-PB, 23 de agosto de 2012

EDCLEIDE MEDEIROS SOUTO ROCHA
Pregoeira Oficial

EDITAL
2001- COLÉGIO E CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecido na Rua Monsenhor Walfredo Leal, 465, Tambiá, João Pessoa, Paraíba, torna público 
o presente edital para informar aos interessados que, realizará EXAMES SUPLETIVOS, na con-
formidade da Lei, a nível de ensino fundamental e médio.

Para o ensino Fundamental, os exames conterão as disciplinas LÍNGUA PORTUGUESA, 
MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, LÍNGUA ESTRANGEIRA E EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA. Já, a nível de ensino Médio, as disciplinas LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA 
BRASILEIRA, LÍNGUA ESTRANGEIRA, ARTE, BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA, 
HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCOLOGIA E FILOSOFIA. A disciplina LÍNGUA PORTUGUESA inclui, 
obrigatoriamente, em ambas as etapas de ensino, a elaboração de uma redação.

Os exames serão realizados em sua sede, na data de 21/10/2012, no período da manhã, no ho-
rário compreendido de 08:00hs às 13:00hs e, no período da tarde, no horário de 14:00hs às 19:00hs.

As inscrições serão realizadas na sede do COLÉGIO, até às 21:00hs do dia 15/10/2012(segunda-
-feira), cuja realização exige cópia do documento de identidade civil, militar ou, na falta desses, 
certidão de nascimento, bem como, prova de quitação com a justiça eleitoral e prova de quitação 
com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino.

Por fim, convém informar que a divulgação dos apontados exames vem sendo realizada há mais 
de 03 meses, através da mídia impressa e televisionada.

João Pessoa, 23 de agosto de 2012.
2001 – COLÉGIO E CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA

ROBERSON RAMOS DE VASCONCELOS
DIRETOR

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1227/2012

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

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

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 17 DE SETEMBRO DE 2012, ÀS 09:00 
HORAS.

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

João Pessoa-PB, 23 de agosto de 2012
Paulo Roberto Diniz de Oliveira

Presidente da Comissão Especial

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/12

Registro CGE Nº. 12-01090-1
Objeto: Aquisição de Válvulas de Esfera em PEAD DE 63mm, Cotovelos 90° em PEAD DE 32mm 

e Tês de Serviço, em PEAD, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através do Pregoeiro constituído pela Decisão 

DE PRE 050/11, procedeu à adjudicação dos Lotes 01 e 03 do referido certame à empresa GEORGE 
FISCHER LTDA, com o Valor Total de R$ 6.597,90 (seis mil quinhentos e noventa e sete reais e 
noventa centavos). João Pessoa, 22 de agosto de 2012.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro Substituto

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/12
Registro CGE Nº. 12-01090-1
Objeto: Aquisição de Válvulas de Esfera em PEAD DE 63mm, Cotovelos 90° em PEAD DE 32mm 

e Tês de Serviço, em PEAD, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.
Nos termos da ata apresentada pela Pregoeira, HOMOLOGO os Lotes 01 e 03 do referido cer-

tame à empresa GEORGE FISCHER LTDA, com o Valor Total de R$ 6.597,90 (seis mil quinhentos 
e noventa e sete reais e noventa centavos). João Pessoa, 22 de agosto de 2012.

DAVID DOS SANTOS MOUTA
Diretor Presidente em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/12
Registro CGE Nº. 12-01217-0
Objeto: Prestação de serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem, Condicionamento e 

Pré-operação de Ramal em Aço Carbono API 5L Gr.B, DN 2”, incluindo instalação de CRM (Conjunto 
de Regulagem e Medição), para fornecimento de gás natural ao Restaurante Portal do Brejo, locali-
zado na cidade de Campina Grande-PB, em conformidade com o Anexo Q4 – Memorial Descritivo.

Valor Orçado (ou Máximo): R$ 32.212,81
Retirada do Edital: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, 

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

Data de Recebimento e Abertura dos Envelopes: Dia 10/09/2012, às 14h30min na sede da 
PBGÁS, no endereço acima. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente CPL

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BV FINANCEIRA S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 
LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O SRº RONILDO PEREIRA DA SILVA, CPF: 804.660.874-20, PARA 
QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, Nº 105, SALA 
301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS PARCELAS DO 
CONTRATO: 138047789, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS 
JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 09.05.12.540 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2012
DATA DE ABERTURA: 06/09/2012 - ÀS 09:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-01228-7
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (TUBO DE COLETA E LUVAS) PARA 

O HEMOCENTRO DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000 Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 010 – Tesouro do Estado. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de apoio 
no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h.e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 23 de agosto de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial



SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N222/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa transportadora para transporte de obras de arte 
em viagens técnicas, 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 - 12-01020-7
João pessoa, 23 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N277/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/09/2012 às 14:30 horas para:

Registro de preços para aquisição de cinturão, destinado a Policia Militar da Paraiba - PMPB, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01212-9
João pessoa, 23 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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N281/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de carnes e hortifrutigranjeiros - pacote, destinado a Secretaria 
de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01222-8
João pessoa, 23 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N229/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de refeições, destinado ao Corpo de Bombeiro Militar da 
Paraiba - CBMPB, 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 - 12-01209-7
Publicado D.O.E  no dia 23/08/2012
Publicado por incorreção

João pessoa, 23 de agosto de 2012.
Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N241/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 06/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de um veiculo utilitário tipo van com 15 (quinze) lugares mais 1 (um), destinado a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH , conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01097-8
João pessoa, 23 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N264/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 05/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de prato polipropileno com aba na cor azul, colher em polipropileno e copo em 
polipropileno, destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 12-01166-0
João pessoa, 23 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE D ELICITAÇÃO
LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO Nº 053/12
PROCESSO Nº 270412539/2012
REGISTRO CGE Nº 12-01148-8
Conforme Ata de Abertura da Licitação, referente ao Processo nº 270412539/2012, identificado 
como PREGÃO Nº 053/2012 que teve sua fase de lances dia 23/08/12, cujo objeto da licitação é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ENVELOPE DE SEGURANÇA PARA A 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, tomo ciência de que o procedimento tornou-
-se FRACASSADO, considerando que foi apresentada a proposta superior a cotação de mercado.

João Pessoa, 23 de agosto de 2012.
Karla Michele Vitorino Maia

Presidenta da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:30 horas do dia 10 de Setembro 
de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada em locação, montagem e desmontagem de palco para atender as demandas 
provenientes dos eventos da Prefeitura Municipal de Cabedelo realizadas pela Sec. de Turismo, 
conforme termo de Referência (Anexo I), deste edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 07. Informações: no horário 
das 13:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3120.
Cabedelo - PB, 23 de Agosto de 2012

JURINEZ ALBUQUERQUE PRAXEDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços, 
do dia 23.08.2012 às 11:00 horas, PARA o dia 10.09.2012 às 09:00 horas. Demais informações 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 23 de Agosto de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, que às 09h00min do dia 26/09/2012, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 
1º de Abril, s/n, centro, Sumé – PB, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Nº 002/2012, 
do tipo Maior Lance, que tem por objetivo a PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE 02 (DOIS) BOX, LOCALIZADOS 01 (UM) 
NA PRAÇA ADOLFO MAYER e 01 (UM) NO GINÁSIO DE ESPORTE “O NETÃO”. A cópia do Edital 
poderá ser obtida no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações através do 
Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 12h30minh.

Sumé, 23 de agosto de 2012.
BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, que às 12h00min do dia 26/09/2012, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 
1º de Abril, s/n, centro, Sumé – PB, fará realizar licitação na modalidade Concorrência Nº 003/2012, 
do tipo Maior Lance, que tem por objetivo a PERMISSÃO DE USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EX-
PLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO ONEROSO DE 01 (UM) PONTO COMERCIAL, LOCALIZADO 
NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO (MERCADO PÚBLICO). A cópia 
do Edital poderá ser obtida no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé. Maiores informações 
através do Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 12h30minh.

Sumé, 23 de agosto de 2012.
BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA

Presidente da CPL

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 001/2012
O Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação e parecer da assessoria jurídica, torna público para conhecimento dos interessados, que 
o edital da Concorrência nº 001/2012, sofreu a seguinte alteração: Fica excluído do edital o item 
6.2.4 “d” ou seja, não sendo mais necessário a comprovação do capital social da empresa. Sendo 
mantidas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital. O Edital retificado encontra-se 
à disposição dos interessados. 

Santana dos Garrotes - PB,  16 de Agosto de 2012.
Gualba Geane Lopes Bidô

Presidente da CPL

EÓLICA PICUÍ 1- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 13.002.187/0001-04, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
Licença Prévia nº 3675/2010 para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica 
com aerogeradores (energia eólica)- UEE PICUÍ 1- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio Lagoa 
Cercada, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005474/TEC/LP-1018.

EÓLICA PICUÍ 2- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 13.002.277/0001-03, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
Licença Prévia nº 3672/2010 para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica 
com aerogeradores (energia eólica)- UEE PICUÍ 2- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio Serra da 
Lagoa, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005469/TEC/LP-1016.

EÓLICA PICUÍ 3- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 13.008.667/0001-82, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
Licença Prévia nº 646/2011 para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica 
com aerogeradores (energia eólica)- UEE PICUÍ 3- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio Olho D’Água 
Novo e Sítio Saco do Girau, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005478/TEC/LP-1021.

EÓLICA PICUÍ 4- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 13.002.255/0001-35, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
Licença Prévia nº 3671/2010 para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica 
com aerogeradores (energia eólica)- UEE PICUÍ 4- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio Olho D’Água 
Novo, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005477/TEC/LP-1020.

EÓLICA PICUÍ 5- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 15.267.371/0001-01, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da Licença Prévia nº 1495/2012 para a atividade de: Construção de usina geradora de energia 
elétrica com aerogeradores (energia eólica)- UEE PICUÍ 5- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio 
Gravatá-Localidade Serrinha, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005473/TEC/LP-1017.

EÓLICA PICUÍ 6- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 13.002.214/0001-49, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
Licença Prévia nº 3674/2010 para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica 
com aerogeradores (energia eólica)- UEE PICUÍ 6- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio Caititu-
-Localidade Serra Quebrada, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005484/TEC/LP-1026.

EÓLICA PICUÍ 7- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 15.514.025/0001-80, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia 
para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica com aerogeradores (energia 
eólica)- UEE PICUÍ 7- Capacidade: 30 MW, situada no Sítio Serrote do Tigre, Zona Rural de PICUÍ-
-PB.  Processo nº2012-005488/TEC/LP-1028.

EÓLICA PICUÍ 8- GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 15.834.335/0001-82, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia 
para a atividade de: Construção de usina geradora de energia elétrica com aerogeradores (energia 
eólica)- UEE PICUÍ 8- Capacidade: 30 MW, situada no Mato Grosso, Zona Rural de PICUÍ-PB.  
Processo nº2012-005475/TEC/LP-1019

ALAN LEITE A. DA COSTA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO VARA-
NEIO – PLACA JWH 4461 – IMACULADA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005945/TEC/AA-1413

SAMUEL GUEDES LACERDA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
UNO  – PLACA MZI 3680 – SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-
005942/TEC/AA-1411

MIL ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.613.100/0001-68, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação, em 
João Pessoa, 22 de agosto de 2012 para a atividade de Edificação Residencial Multifamiliar com 12 
unidades habitacionais na Rua Manoel Belarmino de Macedo, S/N, QD 035, LT 90 – Jardim Cidade 
Universitária, Município: João Pessoa, UF: PB. Processo: 2012-005944/TEC/LI-1620.

ALINE DANTAS DE SOUSA - (Razão social do empreendimento) - CPF Nº 377.151.588-28, torna 
público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente do Município, a Licença de Operação nº 
181/2012, para (especificação da atividade a ser desenvolvida no empreendimento) – Unidade 
Habitacional Casa Nº 649, na Rua Comerciante Álvaro Antero Nascimento, S/N Quadra 026 Lote 
0464 – Bairro Gramame – João Pessoa – PB.

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO TAN-
QUES – CNPJ/CPF Nº 02.966.576/0001-33, torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 2064/2012 em João Pessoa, 23 
de julho de 2012 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Psicicultura, o projeto compreende de 
30 tanques redes, sendo 05 berçários e 25 de engorda, estes tanques irão ocupar uma área de 
0,30 hectares, no Açude do Assentamento Tanque – Município: DONA INES – UF: PB.  Processo: 
2012-003566/TEC/LS-0037.

MASTERGÁS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.539.123/0001-44, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 2614/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Transporte de Combustível, líquido e GNC, Caminhões MNK- 3224, MOQ- 4189, KM- 9222, 
KIP- 8003, OEX- 0139, KFM- 4822, MNZ- 8722, KHJ- 9342, na BR 230, KM 31 S/N – Município: 
BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-001935/TEC/LO-2657.

ONEILL GUEDES ALCOFORADO CARVALHO – CPF Nº 321.387.764-68, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – FUSCA 1300 – Placa: MXJ- 8105-RN – Percurso: Belém – PB 
e Região. Processo: 2012-005936/TEC/AA-1406.

JOÃO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA – ME (REAL MARCENARIA) – CNPJ Nº 05.596.009/0001-
20, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Renovação da Licença de Operação Nº 552/2008 – Fabricação e Comércio de Móveis Projetados 
e de Móveis em Série AC-240m² - Bayeux – PB. Processo: 2012-005910/TEC/LO-3599.

FADA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.126.639/0001-34, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2594/2012 
em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Construção de 08 
(oito) Unidades Familiar, com Sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro, na Rua Severina 
Ramos de Azevedo, ST 56, QD 151, LT 257 – GRAMAME – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-003782/TEC/LI-0920

MARIA DE LOURDES DIAS PEREIRA – CNPJ/CPF Nº 509.487.764-04, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2676/2012 em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – Prazo: 86 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Veículo FIAT/STRADA Placa NQK 7689/PB de Cor Bege – Em Toda Cidade Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-005288/TEC/AA-1054.

ENGENHO IPUEIRA SÃO JOÃO - CNPJ Nº 08.715.310/0001-02, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 325/2008/PROC. Nº 2006-005482 – Fabricação de Cachaça e Rapadura – AC: 200m² 
- Areia – PB. Processo: 2012-005925/TEC/LO-3602.

MAURICIO DE ARAUJO - CNPJ/CPF Nº 831.941.001-06, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2807/2012 em 
João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bloco de edifício com 
dois pavimentos (térreo e superior) e o sistema de tratamento sanitário composto de uma fossa 
séptica e sumidouro prismático, na Rua Comerciante Álvaro Antero do Nascimento, ST 56, QD 028, 
LT 272 – GRAMAME – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-003919/TEC/LO-3289.

EVANDRO SILVA DE SOUSA – CPF Nº 586.283.124-04, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – MONTANA CONQUEST – Placa: MOJ-7235-PB. Percurso: Bayeux e Região. 
Processo: 2012-005940/TEC/AA-1410.

PEDRO LINS DE BRITO – CPF Nº 536.249-398-15, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia - Residencial Multifamiliar com 
02 Unidades Habitacionais AC-116m² - Várzea Nova – Santa Rita – PB. Processo: 2012-005907/
TEC/LP-1067.

NIVALDO GALVÃO BONNER – CNPJ/CPF Nº 044.646.564-04, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2255/2012 
em João Pessoa, 2 de agosto de 2012 – Prazo:                                                       105 dias. Para a 
atividade de: Publicidade Volante (Veículo FORD RANGER Praça LWO 4706) – Em Toda a Cidade 
e Região – Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2012-004157/TEC/AA-0402.

ADRIANO SOSTENES PORPINO ALVES – CNPJ/CPF Nº 927.670.524-49, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental 
nº 2780/2012 em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 81 dias. Para a atividade de: Publi-
cidade Volante (Veículo GM/CARAVAN, de Placa MOT 8010/PB) - Em Todo o Estado da Paraíba 
– Município: - UF: PB. Processo: 2012-004897/TEC/AA-0836.

MONTENEGRO LEAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.364.926/0001-
08, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar com 08 Unidades Habitacionais – AC: 400,0m² - Gramame 
– João Pessoa - PB. Processo: 2012-005919/TEC/LP-1068.

HERMANO AZEVEDO DE MORAES - CNPJ/CPF Nº 225.962.404-91, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2766/2012 em João Pessoa, 2 de agosto de 2012 – Prazo: 100 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Placa MOT 7782 – Em Toda a Cidade e Região Município: MAMANGUAPE – UF: PB. 
Processo: 2012-005432/TEC/AA-1138.

JOSÉ ROGERIO FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 031.966.044-38, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1592/2012 
em João Pessoa, 21 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavagem de Veículos 
– Lava Jato, na Rua Antônio Fernandes de Almeida Nº 649 – Nova Vida – Município: POMBAL – UF: 
PB. Processo: 2012-002491/TEC/LO-2819.

EDVALTER PONTES DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 277.191.034-91, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2762/2012 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo:       83 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante Veículo FIAT UNO MILLE WAY ECON Placa MNZ-6731/PB – Em Toda a Cidade e Região 
Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-005362/TEC/AA-1106.

JUSSIARA DE LIMA DOS SANTOS - CNPJ/CPF Nº 010.668.954-14, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2684/2012 
em João Pessoa, 20 de agosto de 2012 – Prazo: 86 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
– Veículo FIAT FIORINO Placa MXQ-6582/PB – Em Toda a Cidade e Região – Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005201/TEC/AA-1011.

CASA NOVA MAT. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL – CNPJ/CPF Nº 12.245.764/0001-26, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1437/2012 em João Pessoa, 8 de junho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Comércio Varejista de Materiais da Construção Civil, na Rua Pastor José de Oliveira Nº 92 – 
Centro – Município: CABEDELO – UF: PB.  Processo: 2011-002353/TEC/LO-0732.

JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS JUNIOR – CPF Nº 082.522.284-29, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: MNR-7137-PB – Percurso: Bayeux – PB e 
Região. Processo: 2012-005933/TEC/AA-1404.

JOSÉ ADEMAR DOS SANTOS JUNIOR – CPF Nº 082.522.284-29, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – GURGEL – Placa: MNS-7751-PB – Percurso: Bayeux – PB e 
Região. Processo: 2012-005954/TEC/AA-1415.

LIDIA ARAUJO DO N. MORORO – CPF Nº 931.239.904-78, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Publicidade 
Volante Eleitoral – CELTA Placa MON-9038-PB – Percurso: Grande João Pessoa – PB. Processo: 
2012-004365/TEC/AA-0498.

LUIS PEREIRA DA SILVA – CPF Nº 443.943.224-72, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral – CARAVAN Placa CNC-8451-PB. Percurso: Belém e Região. Processo: 2012-
004796/TEC/AA-0775.

2LM INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 15.418.396/0001-69, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – edificação 
Multifamiliar com 08 Unidades Habitacionais – AC: 472,50m² - JD. CID. Universitária – João Pessoa 
– PB. Processo: 2012-005949/TEC/LP-1070.

SETE SEV DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ Nº 
07.976.336/0001-33, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 1734/2010/PROC. Nº 2010-003432 
– Esterilização de Material Hospitalar – AC: 380,81m² - Cabedelo – PB. Processo: 2012-005947/
TEC/LO-3604.

PAULO DA CUNHA TORRES – CPF Nº 676.728.504-82, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral – CAMINHONETE MVG-0855/PB – Percurso: Riachão e Região = até 300 km. 
Processo: 2012-005974/TEC/AA-1426.

JOSÉ ERINALDO FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 714.994.404-30, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2776/2012 
em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 81 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(FIAT/UNO ELETRONIC de Placa KFJ 4630/PB – Em Toda a Cidade e Região – Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2012-005322/TEC/AA-1083.

I. E. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADO - CNPJ Nº 10.254.592/0001-21, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação da Licença de Operação Nº 2452/2010/PROC. Nº 004991 – Com. Varej. de Combustí-
veis e Lubrificantes, Conveniência e Hotelaria – AC: 740m² - SOUSA-PB. Processo: 2012-005978/
TEC/LO-3609.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.850.507/0001-34, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2592/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra 
de Areia em Tabuleiro em Terra firme de forma mecanizada numa área de 26,32 ha, na Fazenda 
Santo Antônio – Zona Rural de Pedra de Fogo, Referente ao Processo DNPM Nº 846.059/2005, 
na Fazenda Santo Antônio – Zona Rural – Município: PEDRAS DE Fogo – UF: PB. Processo: 
2012-002808/TEC/LO-2950.

DIVINA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF Nº 593.194.884-87, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
– Edificação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais – AC: 182.0m² - Ernani Sátiro – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-005882/TEC/LO-3594.

GS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 10.905.243/0001-22, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 
– Edificação Multifamiliar com 03 Unidades Habitacionais – AC: 124,48m² - José Américo – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-005892/TEC/LP-1060.

GS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ Nº 10.905.243/0001-22, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença prévia 
– Edificação Multifamiliar com 03 Unidades Habitacionais – AC: 124,48m² - José Américo – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-005891/TEC/LP-1059.

SILVANO ALBERTO DE VASCONCELOS – CPF Nº 024.535.411-53, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação 
Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais – AC: 490m² - Bessa – João Pessoa – PB. Processo: 
2012-005894/TEC/LP-1061.

EPITACIO RIBEIRO FILHO – CNPJ/CPF Nº 072.521.454-68, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2741/2012 em João 
Pessoa, 21 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Construção de Edificação 
Comercial, na Rua Bancário Sérgio Guerra, ST 08, QD 050, LT 065 – Bancário Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005303/TEC/LP-1006.

LAURO VICTOR DE BARROS NETO – CNPJ/CPF Nº 090.520.814-50, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de operação nº 2327/2012 
em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de uma 
Edificação Multifamiliar com esgotamento sanitário e 10 Unidades Habitacionais, na Rua Esmeraldo 
Gomes Vieira Neto S/N – LT. 0442 QD. 058 - Bancários – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2012-003897/TEC/LO-3281.

LAURO VICTOR DE BARROS NETO – CNPJ/CPF Nº 090.520.814-50, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2577/2012 
em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Construção de 
uma Edificação Multifamiliar com instalação de esgotamento sanitário (8 unidades), na Rua Profª 
Maria José Noronha Teixeira S/N – Bessa – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-
003898/TEC/LP-0931.

NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO FIAT UNO MILLE – PLACAMNP 1495– MÃE D’AGUA/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-005935/TEC/AA-1405

COLIGAÇÃO BONITO SEGUINDO EM FRENTE – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL – CARRO KOMBI – PLACA  BSF 2200– BONITO DE SANTA FÉ/PB, sob PROCESSO 
DE Nº 2012-004746/TEC/AA-0737

“CONSTRUTORA EVEREST LTDA - CNPJ/CPF Nº 00.282.606/0001-67 Torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
2565/2012 em João Pessoa, 14 de agosto de 2012 - Prazo: 580 dias. Para a atividade de: CONS-
TRUÇÃO RESIDENCIAL - HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR, DOTADA - ESGOTO SANITÁRIO, FOSSA 
SEPTICA E SUMIDOURO. Na(o) - RUA PASTOR ALVES DE OLIVEIRA Nº 530 - CAMBOINHA DE 
BAIXO Municipio: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2012-004336/TEC/LI-1567.”

BARRETO ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF 10.491.904/0001-10, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Autorização Ambiental para a atividade 
de: Operação de sete torres anemométricas (para medição de vento), situada nas localidades: 
Sítio Lagoa Cercada, Olho D’Água Novo, Serra da Lagoa, Logradouro, Serrote do Tigre, Lagoa dos 
Currais, e Lajedo, Zona Rural de PICUÍ-PB.  Processo nº2012-005468/TEC/AA-1159.
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Brasília – O cônsul do 
Brasil em Faro, Portugal, Ma-
noel Inocêncio, confirmou 
ontem à Agência Brasil que 
uma brasileira e dois filhos 
adolescentes foram encon-
trados mortos dentro de 
casa, na cidade. 

Os corpos da dentista Lu-
ciana Garcia e dos filhos, de 11 
e 13 anos, foram localizados 
parcialmente carbonizados. O 
cônsul aguarda o contato da 
família para prestar a assistên-
cia que for necessária.

“É uma tragédia. Não fo-
mos ainda procurados pela 
família, o que é natural em 
situações como essa. Assim 
que nos procurarem, vamos 
ajudar para dar mais agili-
dade na documentação e lib-
eração dos corpos. Mas não 
sabemos se o marido, que é 
brasileiro, vai querer levar a 
família para ser enterrada no 

Incêndio mata brasileira e dois filhos
EM PORTUGAL

Os corpos da dentista e dos 
filhos foram localizados par-
cialmente carbonizados

Brasil”, disse Inocêncio.
De acordo com a Polícia 

Judiciária de Faro, segundo 
a imprensa portuguesa, os 
corpos de Luciana Garcia e 
dos filhos foram encontra-
dos em um quarto da casa na 
qual moravam, e a porta es-
tava fechada. O incêndio foi 
provocado, de acordo com as 
investigações preliminares, 
com o uso de gasolina.

Há informações que vizin-
hos disseram ter escutado pedi-
dos de socorro. A explosão, de 
acordo com a polícia, ocorreu 
no quarto onde todos costu-
mavam dormir. O incêndio 
destruiu parcialmente a casa. 
Luciana Garcia e o marido 
nasceram no Brasil, os filhos 
em Portugal e tinham dupla 
nacionalidade.

Faro é a capital da região 
de Algarve, no Sul de Portugal. 
É uma cidade histórica e que 
atrai turistas, principalmente 
durante o verão, devido às al-
tas temperaturas. A família de 
Luciana Garcia mantinha uma 
casa para veraneio na área.

FOtO: Divulgação

A dentista Luciana Garcia e o marido nasceram no Brasil, e os seus dois filhos em Portugal. Eles tinham dupla nacionalidade

O resultado da última auditoria 
agropecuária, analisada pelo Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), mostrou uma melhora signi-
ficativa no sistema de sanidade animal 
na Paraíba, o que possibilita a inclusão 
do estado no calendário nordestino de 
realização da sorologia para ascensão 
da taxa de “status livre da aftosa” por 
meio da vacinação. 

A avaliação demonstrou a evolução 
de quesitos importantes como cadastro 
de áreas de risco, planejamento e ava-
liação de vigilância ativa, sistema de no-
tificação de enfermidades e o controle 
e planejamento de etapas de vacinação. 
O resultado da auditoria demonstrou, 
sobretudo, a efetiva integração do Go-
verno do estado no cumprimento das 
metas estabelecidas no último plano de 
ação assinado pelo governador Ricardo 
Coutinho.

Segundo o secretário executivo 
da Agropecuária e da Pesca, Rômulo 
Montenegro, a luta contra a aftosa e a 

manutenção do alto índice de sanidade 
animal no estado ainda não acabou. “O 
próximo passo será estabelecer um pla-
nejamento estratégico para realização 
do inquérito soro-epidemiológico que 
deverá acontecer em outubro, para que 
a gente possa atingir o status de área 
livre da aftosa com todos os estados do 
Nordeste que compõem o circuito agro-
pecuário”, comentou. 

A Paraíba atingiu um índice vaci-
nal de 87% na última campanha que 
aconteceu no mês de maio deste ano, 
superando todos os índices das campa-
nhas anteriores. Além disso, o estado 
realizou o recadastramento de todas 
as propriedades e do rebanho estadu-
al, proporcionando e atualizando um 
dado real para controle e monitora-
mento das ações de defesa. Os últimos 
dados existentes eram do ano de 2009, 
o que tornava a Paraíba um estado que 
não atendia a recomendação do Mapa 
de um índice aceitável, ou seja, superior 
a 80% do seu rebanho.

Estado da Paraíba melhora o 
sistema de sanidade animal

AUdiTORiA AGROPEcUáRiA

Rio de Janeiro – O mi-
nistro da Saúde, Alexandre 
Padilha, negou ontem que 
faltem medicamentos ou in-
sumos médicos por causa da 
greve dos funcionários da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). Ele 
atribuiu eventuais atrasos 
na entrega dos produtos a 
outros problemas na relação 
entre fornecedores, indús-
tria e unidades de saúde.

“Dos casos apresenta-
dos de ontem para hoje [de 
falta de medicamentos ou 
insumos], nenhum tem qual-
quer tipo de relação com re-
tenção de cargas pela Anvi-
sa. A agência vai continuar 
a fazer um monitoramento 
diário com o setor privado e 
quando este informar qual-
quer situação [de problema] 
que possa existir, a Anvisa 
estabeleceu um fluxo prio-
ritário, com remanejamen-
to de servidores e envio do 

procedimento para Brasília, 
se necessário, para que não 
exista interrupção no abas-
tecimento de medicamen-
tos e insumos essenciais na 
área da saúde pública”, disse 
o ministro, durante coletiva 
realizada no prédio do Hos-
pital Nacional de Traumato-
logia e Ortopedia (Into), no 
Rio.

Padilha citou casos no-
ticiados nos últimos dias e 
destacou que nenhum deles 
tem relação com problemas 
de liberação pela Anvisa. 
Segundo o ministro, a falta 
do medicamento oncológi-
co Xeloda, no Hospital A. C. 
Camargo, em São Paulo, está 
relacionada com a diminui-
ção dos estoques mundiais 
do produto por conta da 
redução da oferta de um de 
seus componentes.

A falta de kit de diagnós-
tico para o banco de sangue 
do município de Jataí (GO), 

segundo Padilha, foi devido 
ao processo licitatório da Se-
cretaria de Saúde de Goiás. 
A ausência do medicamento 
Azukon 30 mg, no município 
de Limeira (SP), ocorreu por 
falha do fornecedor contra-
tado e pelo atraso no pedido 
de licença de importação.

No caso do Hospital Fe-
deral do Andaraí, no Rio de 
Janeiro, o ministro disse que 
a falta de dois medicamen-
tos – Poliximina B e Doce-
taxel – também deveu-se a 
problemas burocráticos e de 
mudança no procedimento 
de compra, o que gerou atra-
so na entrega.

Padilha fez um apelo 
aos organismos do setor de 
saúde para que informem 
imediatamente à Anvisa so-
bre problemas no forneci-
mento de remédios e insu-
mos, para que se esclareçam 
as situações e sejam toma-
das providências.

Ministro da Saúde nega 
falta de medicamentos

GREvE nA AnvisA


	Pagina 1 Original
	Jornal 24-08
	Pagina 1 Original
	PAG  2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	PAG 9
	Pagina 10
	PAGINA 11
	coluna sexta feira
	PÁG.13
	PAG 14
	PAGINA 15
	PAGINA 16
	POLÍTICAS  17
	POLÍTICAS  18
	POLÍTICAS  19
	POLÍTICAS  20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 28


