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Sertão

28  Máx.
20 o  Mín.

30o   Máx.
18o  Mín.

32o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,023 (compra) R$ 2,024 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950 (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,552 (compra) R$ 2,555 (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

23h15

10h39

2.0m

1.9m

baixa

baixa

04h15

16h58

0.7m

0.8m

l Fórum em JP discute direitos da pessoa com deficiência na próxima semana 

l McDia Feliz arrecada recursos para crianças com câncer hoje em JP 
 
l IFPB inscreve professores de ciências para curso de Astronomia 
 
l UEPB promove I Seminário de Direito e Comunicação na quarta e quinta-feira

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Justiça condena
acusado de 
matar Everton 
Belmont

Justiça proíbe 
voto de inativos 
na eleição da 
Defensoria

TRE-PB recebeu 
mais de 600 
pedidos de 
impugnação

Comissão da 
AL vai vistoriar 
obras da 
transposição
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FOTO: Divulgação
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PÁGINA 25

PÁGINA 17 PÁGINA 18 PÁGINA 17

Prefeituras devem receber 
o FPM com queda de 32%

Um esquema especial de 
segurança e de transporte foi 
montado pelo Governo do 
Estado para a inauguração 
amanhã da 1a etapa do Centro 
de Convenções. PÁGINA 13

O repasse do FPM no 
mês de agosto deve cair 
32%. A previsão é da Fa-
mup, que ressalta que o  
Fundo é a única fonte de re-
ceita para 90% dos municí-
pios da Paraíba.  PÁGINA 17

Esquema especial 
de segurança e 
ônibus no Centro 
de Convenções

iNauguRaçãO

Negociação fechada
O MEC reafirma reajuste para professores de 25% a 
40% e que negociações estão encerradas. PÁGINA 19

Tragédia da Lagoa completa 37 anos e famílias das vítimas ainda esperam pela indenização PÁGINA 9

Solenidade marca o Dia do Soldado em JP PÁGINA 14

Ano CXIX
Número 

177 
R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura 
anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.com
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A dança invade o Teatro Santa Roza
Força Nacional vai ficar 
mais 120 dias na Paraíba

PERMANêNCIA PRORROgADA

PÁGINA 14

O espetáculo O Nome Científico da Formiga será encenado 
hoje dentro da programação do projeto Vértice PÁGINA 8
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Nestes tempos de campanha elei-
toral, é possível que a muitos tenha 
passado despercebido o lançamento, 
ontem, de uma outra campanha, igual-
mente importante: a do enfrentamento 
ao preconceito contra os homossexuais. 
Iniciativa da Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana do Estado e apoio 
da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, a campanha é 
um passo fundamental para que, na Pa-
raíba, se dê início a uma ação sistemática 
contra a intolerância. 

A homofobia é só a ponta do imenso 
iceberg dos preconceitos. Não se pode 
esquecer as reações de intolerância 
contra raças, cores, crenças, descren-
ças, sexo, poder aquisitivo e tantas ou-
tras questões. É contra o reinado dessa 
intransigência e da falta de respeito às 
pessoas que a campanha lançada ontem 
na Paraíba assume  importância funda-
mental.

Há sempre uma discussão, uma ri-
sada, ou um olhar maldoso quando uma 
pessoa assumidamente homossexual, 
seja ela do sexo feminino ou do sexo 
masculino, passa por um grupo, por um 
indivíduo, perto de senhoras “recatadas” 
ou senhores “sérios”, seja ela discreta ou 
completamente escandalosa. 

A campanha educativa terá o obje-
tivo de sensibilizar a população sobre 
a importância de denunciar os crimes 
contra as vítimas dos preconceitos. Fol-
ders, cartazes, banners, faixas, camise-
tas, botons e outras ações vão se encar-

regar de disseminar junto à população 
a ideia saudável e correta de que “o sol 
nasceu para todos” e de que o mundo é 
um espaço comunitário no qual todos 
devem e merecem ser respeitados.

Um ponto que se deve ressaltar é 
que o respeito à diferença, seja ela de 
qualquer natureza, não é um favor que 
socialmente se concede. Admitir a convi-
vência com os contrários é obrigação – é 
dever que precisa ser cumprido. No caso 
dos homossexuais, a intolerância chega 
a ser ainda mais ridícula. A rigor, nin-
guém tem nada a ver com a opção sexual 
das outras pessoas. 

O estímulo que o Governo da Paraí-
ba dá a esta campanha de esclarecimen-
to contra os preconceitos tem de ser res-
saltada porque não depende de política 
partidária, não implica em disputa elei-
toral e tem tudo a ver com a pedagogia 
que se deve massificar. 

Não se trata defender ou acusar 
posturas. Não é o caso de se condenar ou 
absolver alguém por  delitos que nunca 
cometera. Opção sexual, seja ela hetero 
ou homo, não é crime tipificado nos Có-
digos brasileiros. Ainda bem. Opção se-
xual diferenciada é só isso: opção. 

Diz-se que uma sociedade é bem 
concebida quando um velho planta uma 
árvore sob cuja sombra jamais se abriga-
rá. E é verdade. Mas também é verdadei-
ro que uma sociedade dá passos firmes 
para o seu futuro quando estimula a boa 
convivência entre os contrários. A pala-
vra-chave é uma só: tolerância. 

O grande poeta e tradutor Ivo 
Barroso mandou-me  e-mail diver-
tido: CAROS AMIGOS, PARENTES E 
ADERENTES,SINTO-ME GLORIOSO 
E QUERO COMPARTILHAR COM TO-
DOS A MINHA GLÓRIA E A MINHA 
ALEGRIA:TENHO UM AMIGO QUE SAIU 
NO THE NEW YORK TIMES!ESTOU 
REALIZADO. Referia-se à foto de uma 
cena de que participo em O Som ao Re-
dor – que estreia neste fim de mês nos 
cinemas de Manhattan - encabeçando 
matéria de duas páginas do também 
célebre Larry Rohter a respeito. Ao 
mesmo tempo, pela primeira vez eu 
assistia a esse belo  longa-metragem 
em sua estreia brasileira, no Festival de 
Gramado, onde ele recebeu os prêmios 
de melhor  realização segundo a crítica 
e melhor longa-metragem conforme o 
júri popular. Kléber Mendonça Filho – 
que ganhou, ainda,  o Kikito de melhor 
diretor – está sendo reconhecido como 
nosso novo gênio do cinema.  

Gramado  é uma surpresa.  O que 
vi do ônibus, a partir de Porto Alegre, 
não prometia muito a quem esperava 
uma viagem através de  pampas, serras 
e coxilhas intensamente floridos. Bem 
mais bonita é a viagem até Areia, terra 
de Pedro e  de Zé Américo. De repente, 
no entanto - o mesmo “de repente” 
com que me deparei, anos atrás, com 
o absurdo magnífico do gótico tardio, 
manuelino, do Mosteiro da Batalha, no 
meio do nada que é a estrada Lisboa-
-Fátima - dei com uma edênica cidade 
teutônica, cenário vivo de contos de 
fadas, com seus jardins encantados, ca-
sas, lojas, bancos, hotéis de uma arqui-

tetura unânime em telhados de ângulo 
agudo, chaminés de lareiras e sacadas 
floridas, o trânsito tão tranquilo que 
aboliu semáforos, faixas de pedestres 
tão respeitadas  quanto terrenos sa-
grados. Ficamos – diretor, produtora e 
elenco - hospedados um pouco fora da 
cidade, num dos também paradisíacos 
Bangalôs da Serra.

O festival – em sua quadragési-
ma versão – teve seus altos e baixos. 
Vi Betty Faria, extremamente emo-
cionada, receber homenagem, vi o 
tapete vermelho que nos levava – por 
um quarteirão inteiro -  até o cine-
ma chamado Palácio dos Festivais, vi 
muita gente, muitos jovens, um ines-
perado filme cubano – Vinci – sobre 
o jovem Leonardo quando preso 
por sodomia, assisti a três mulheres 
notáveis no belo filme O que se Move, 
do Caetano Gotardo, vi uma multidão 
emocionada com o sucesso dos três 
portadores da síndrome de Down no 
filme Os Colegas, mas vi uma projeção 
que periclitou em O Som ao Redor, a 
ponto de o público passar a gritar “O 
som! O som!” e Kléber pedir o fim da 
sessão, temendo o que aconteceria no 
iminente final: a completa perda das 
falas essenciais do diálogo terrível que 
travo com Irandhir Santos e o nosso 
também ótimo Sebastião Formiga. 
Falha sanada, o filme foi visto de novo, 
agora inteiro, no dia seguinte.

Setembro: Toronto, Brasília e San 
Sebastian. Estreias de Era uma vez eu, 
Verônica, do Marcelo Gomes. Ótimo. 
Mas não me imaginava tão velho quan-
to me vi na tela. Uau! 

É sabido que a ingestão de 
álcool por uma faixa etária mais 
jovem tem crescido gradativa-
mente nos dias de hoje. Sendo o 
álcool um produto proibido para 
menores de idade, a pergunta 
é: como explicar o aumento de 
tantos menores envolvidos com o 
alcoolismo?

Sem sombra de dúvidas, a 
mídia é um fator de extrema im-
portância no crescimento desse 
número. Com propagandas de be-
bidas, muitas vezes, engraçadas, 
exibindo corpos esbeltos, tudo 
transborda diversão, ela apre-
senta um mundo extremamente 
convidativo. 

Porém, ela se esquece de 
mostrar os danos que podem ser 
causados, se consumida diária e 
exageradamente e, pior,  de forma 
irresponsável.

 Também não se pode ne-
gar, que a facilidade com que os 
jovens estão tendo acesso a esses 
produtos é imensa. Sendo eles, 
grandes frequentadores de bares 

e festas, a fiscalização quanto à 
venda de produtos desse gênero, 
nestes locais, deveria ser mais 
intensa. Não se conhece, ninguém 
viu ainda, um que seja, ou mais 
de um fiscal ou fiscais em bares 
da orla nos finais de semana co-
brando desses o que por lei não é 
permitido. Vender é fácil. Beber!? 
Mais ainda.

Frente a tantos problemas, 
resta-nos uma solução de médio 
prazo: aumentar o número de 
campanhas de conscientização 
dos problemas e perigos que o 
uso abusivo e inconsequente da 
bebida alcoólica está ocasionan-
do numa geração.

É fato. Não raro, principal-
mente nos finais de semana, essa 
falta de atenção com os nossos 
jovens e adolescentes, é refletida 
nos cruzamentos,  muros, postes, 
árvores,  abalroados pelo execes-
so da bebida e da velocidade. Aci-
dentes graves, danos materiais, 
sequelas irreparáveis, feridos, 
sirenes, morte(s). Até quando? 

Editorial

Um
Vacas gordas

Todos contra a intolerância

Um gole perigoso

Em reunião com secretários 
de Recursos Hídricos do Nor-
deste, a Sudene discutiu esta 
semana, em Recife, o sistema  
de gestão do Projeto de Inte-
gração do Rio São Francisco 
com as Bacias Hidrográficas. 
Foi defendida a construção 
de uma “governança sólida” 
que envolva a participação do 
Governo Federal e dos quatro 
Estados (PE, PB, CE e RN) be-
neficiados com a água .
A ideia é elaborar um plano 
que contemple, entre outras 
ações, as oportunidades 
criadas pela integração do 
Rio São Francisco com as 
bacias hidrográficas e a de-
finição de projetos a serem  
implementados na região.

Há quem garanta que se tra-
ta de gozação, mas que bem 
reflete a situação do caixa 
de campanha do  Romero 
Rodrigues(PSDB), candidato à 
Prefeitura de Campina Grande. 
Conta um correligionário:
- A coisa anda tão feia, que 
a gente estava no Comitê e 
alguém bateu na porta, di-
zendo: uma esmolinha. Não 
tive dúvida, e disse: bote por 
debaixo da porta.

A onda de paralisação de ser-
vidores públicos ameaça con-
taminar o Judiciário, inclusive, 
na Paraíba.  Não é boa coisa 
quando se enfrenta um perí-
odo eleitoral, com excessiva 
demanda jurídica que requer 
pressa e prazo.

O Aeroporto Internacional  
Castro Pinto, de João Pessoa 
ficou sem um ítem impres-
cindivel    em sua instalação, 
como necessário a todos os 
aeroportos de um modo geral.
A única livraria existente fechou 
suas portas.

Saiu a Portaria do Ministério da Agricultura estabelecendo as condições  da 
subvenção econômica que será paga aos produtores de cana-de-açúcar do 
Nordeste   penalizados na safra 2010/2011. 
Será de até R$ 5,00 por tonelada, atingindo até 10 mil toneladas por pro-
dutor. Fica de fora o produtor que tiver seu nome inserido no Cadin. 

Embora estejam realizando cam-
panhas  promocionais, alertando o 
consumidor para o “fim do prazo” 
que acaba no final do mês, algumas 
concessionárias paraibanas de veí-
culos trabalham com uma informa-
ção privilegiada: a de que a isenção 
do IPI será prorrogada,  novamente.
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Projeto em apreciação na Câ-
mara Federal altera a Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para autorizar 
o saque do dinheiro da conta 
vinculada aos portadores de 
doenças graves ou incuráveis, 
listadas na lei previdenciária. 
Hoje, a Lei prevê que apenas os 
trabalhadores ou dependentes 
em estágio terminal, em razão 
dessas doenças, podem sacar o 
dinheiro do FGTS.

MUDA FGTS
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Luiz Carlos André
Presidente da Ong Educar para o Trânsito

“Os órgãos 
competentes 
devem 
ser mais 
rigorosos na 
aplicação das 
penalidades”

Como surgiu a criação de 
um projeto em educação no 
trânsito?

 Dentro da minha profissão, 
porque eu sou motorista de ôni-
bus coletivo no município de San-
ta Rita, e de tanto testemunhar 
acidentes no trânsito da região 
metropolitana de João Pessoa, 
percebi que a maioria deles po-
deria ser evitados se houvesse 
uma mudança no comportamen-
to dos motoristas. Então, resolvi 
juntar três colegas e fundar a Ong 
“Educar para o Trânsito – Educar 
para a Vida- ETEV”. O trabalho 
nos rendeu o reconhecimento nos 
tornando merecedor de vários 
prêmios voltados para o tema de-
senvolvido.

Quais os prêmios recebidos 
pelo trabalho realizado na Ong?

As ações desenvolvidas pela 
nossa Ong já foi merecedora na 
conquista do maior prêmio do 
Brasil na área de educação e se-
gurança no trânsito, partindo da 
iniciativa privada, que é o “Prê-
mio Volvo de Segurança no Trân-
sito”. A premiação me proporcio-
nou uma viagem à Suécia, que é 
um dos três países mais seguro 
na área de trânsito do mundo, me 
dando a oportunidade de novos co-
nhecimentos e de divulgar o traba-
lho realizado aqui na Paraíba. Além 
desse prêmio, a nossa Ong também 
foi merecedora da conquista da 
Medalha Paraibana do Trânsito do 
Detran/PB; votos de aplausos da 
Câmara Municipal de João Pessoa 
e Assembleia Legislativa da Para-
íba; reconhecimento da imprensa 
paraibana e, a maior de todas as 
nossa conquistas que é perceber 
a participação da sociedade pa-
raibana na busca de um trânsito 
mais seguro e humano.

A premiação trouxe benefí-
cios para o trabalho realizado?

Com certeza, a premiação me 
deu oportunidade de ver in loco 
como um país como a Suécia, de-

senvolve ações de educação no 
trânsito. No Brasil em 2010 mor-
reram mais de 38 mil pessoas no 
trânsito, enquanto que na Suécia, 
em proporções territoriais que é 
bem menor, morreram apenas 287 
pessoas. Esses dados são necessá-
rios para ressaltar a importância 
de um intercâmbio dessa natureza, 
porque ele prioriza a vida das pes-
soas, porque eu retornei ao Brasil 
com mais conhecimento sobre a 
educação no trânsito.

Existem dados sobre o nú-
mero de pessoas que morreram 
em decorrência de acidentes de 
trânsito na Paraíba em 2011?

De acordo com o registro 
oficial em 2011 morreram 847 
pessoas em acidentes de trânsito 
na Paraíba. Porém, os dados das 
estatísticas não são reais, porque 
muitas pessoas morrem após al-
guns dias do acidente e não são 
computados. Eu sempre digo que 
as pessoas precisam entender 
que os acidentes no trânsito não 
são apenas aqueles que assisti-
mos na televisão, eles são fatos 
atuais que podem acontecer com 
qualquer um de nós, porque to-
dos estão expostos ao trânsito.

Quanto tempo o trabalho 
da Ong vem sendo realizado?

Na realidade o projeto surgiu 
em 2007 durante uma participa-
ção minha na Conferência Nacio-
nal das Cidades, em Brasília, que 
uma das salas temáticas era so-
bre o tema educação para o trân-
sito e a mobilidade urbana. Mas 
essa ação de cidadania vem sendo 
desenvolvida nas escolas, centros 
comunitários, igrejas, empresas 
de transportes coletivos e em 
vias públicas da região metropo-
litana de João Pessoa, desde 10 de 
setembro de 2008 quando lança-
mos a Primeira Palestra em uma 
escola pública de Santa Rita, sen-
do a Ong registrada somente no 
dia 9 de janeiro de 2010. Desse 
modo, com ações voltadas à edu-
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EXCLUSIVO

o dia 9 de janeiro de 2010 o motorista de transporte coletivo Luiz Carlos 
André, tornou realidade o seu sonho e criou juridicamente a Organização 
Não Governamental (Ong) “Educar para o Trânsito – Educar para a Vida- 
ETEV”, uma ação de cidadania que se desenvolve através de palestras 
nas escolas, centros comunitários, igrejas, empresas de transportes 
coletivos, bem como em vias públicas da região metropolitana de João 
Pessoa. Conforme o idealizador do projeto voluntário de educação para o 
trânsito, a ideia nasceu diante a preocupação com o crescente aumento 
nos índices de acidentes de trânsito no Brasil e especificamente na 
Paraíba. O trabalho realizado pela Ong já lhe rendeu reconhecimento e o 
fez merecedor do “Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito”, que é o maior 
do Brasil, partindo da iniciativa privada, na área de educação e segurança 
no trânsito, cujo prêmio foi uma viagem à Suécia, um dos três países mais 
seguros na área de trânsito do mundo. Essa foi a grande oportunidade 
de divulgar o projeto desenvolvido na Paraíba para fora do país. Entenda 
como o trabalho da Ong vem contribuindo para a melhoria no trânsito 
paraibano cujo lema é: “Trânsito seguro e humano depende Do meu! Do 
seu! Do nosso! Comportamento. Pare, pense e siga na estrada da vida”.

N

cação para o trânsito, procuramos 
promover a conscientização e 
uma mudança de atitude dos mo-
toristas e pedestres. 

Como o trabalho da Ong é 
realizado?

A entidade e seus voluntários 
levam a alunos do Ensino Médio 
e Fundamental, além de jovens 
inseridos em centros comuni-
tários e vias públicas, informa-
ções importantes repassadas em 
palestras, exposições, oficinas 
de teatro, blitz educativa e dis-
tribuição de material educativo. 
Nós também fazemos palestras 
para motoristas de transporte 
coletivo, participamos de eventos 
educativos sobre o trânsito reali-
zados durante as datas festivas, a 
exemplo dos feriados cujos movi-
mentos aumentam com o fluxo de 
veículos que se deslocam para ou-
tras localidades, bem como elabo-
ramos modelo de abrigos de pa-
rada de ônibus, contribuindo com 
um melhor serviço de transporte 
coletivo na sua cidade.

                           
A Ong conta com o apoio fi-

nanceiro de algum órgão gover-
namental?

O nosso trabalho é diferen-
ciado, porque ele é desenvolvido 
com a união de forças de cada 

voluntário que trabalha direta-
mente e os mais de 100 volun-
tários que trabalham de forma 
indireta. Ou seja, eles enviam 
vídeos ou outros materiais edu-
cativos que ajudam a ampliar a 
nossa atuação. Sem apoio para 
desenvolverem as ações educa-
tivas o grupo voluntário busca 
saídas criativas, cada integran-
te custeia seu deslocamento até 
o local das referidas atividades 
e para custear os gastos com 
execução do projeto, nós con-

feccionamos e vendemos belas 
camisetas com a marca da ETEV. 
Esses recursos são utilizados na 
confecção de placas, cartazes, en-
tre outros materiais para a nossa 
ação educativa para o trânsito.

Com a sua experiência o que 
deveria ser feito para melhorar 
o trânsito da região metropoli-
tana de João Pessoa?

O que entendemos hoje em 
João Pessoa é que a grande maio-
ria dos gestores públicos, atribue o 
número de acidentes de trânsito a 
quantidade de veículos em circula-
ção no Estado, já que, nos seis pri-
meiros meses deste ano, conforme 
dados do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), a frota de 
veículos em João Pessoa passou 
de 261.278 para 270.336 veículos. 
Pois bem, exatamente hà 40 anos 
na Suécia, morriam muito mais 
pessoas em acidentes do trânsito 
do que morrem hoje e tinha menos 
veículos em circulação. Ou seja, 
houve lá na Suécia o que tem que 
ser realizado aqui na Paraíba e no 
Brasil, políticas voltadas para mo-
bilidade urbana e para educação 
para o trânsito. Enquanto isso não 
for realizado, não se iludam com 
a realidade do trânsito, aqui em 
João Pessoa tem que se investir no 

transporte de qualidade, informar 
a população e educar as crianças, 
porque, somente daqui a 10 anos 
é que esses resultados serão colhi-
dos.

O que deve ser feito de ime-
diato para que o motorista res-
peite as regras do trânsito?

Os motoristas devem assistir 
vídeos de educação para o trân-
sito e os órgãos competentes de-
vem ser rigorosos na aplicação 
das penalidades cometidas pelos 
infratores. Eu não acredito que 
um irresponsável que comete um 
crime grave no trânsito, porque 
quando o motorista ingere bebida 
alcoólica e dirige, isso não pode 
ser caracterizado como acidente 
de trânsito, isso no meu ponto de 
vista é um crime. O grave é que 
esses infratores muitas vezes são 
condenados a pagar o seu crime 
com cestas básicas. Isso é um ab-
surdo é uma das metas da nossa 
Ong é sugerir ao Poder Judiciário 
que essas penas sejam revertidas 
para as entidades que trabalham 
na educação para o trânsito. Ou 
seja, ao invés do criminoso pagar 
cesta básica a uma instituição, 
ele deveria pagar todo o material 
gráfico de educação do trânsito e 
também ser um dos educadores 
para participar de ações na rua 
sobre a educação do trânsito.

Como contribuir?
Quem quiser contribuir com 

o nosso trabalho pode se dirigir a 
sede da  Ong Educar para o Trân-
sito – Educar para Vida (ETEV), 
que fica localizada na Rua Tertu-
liano de Souza nº 96 – Popular – 
Santa Rita-PB ou entrar em con-
tado no email: inetev@hotmail.
com e através dos fone (83)8873-
2591/9674-2911 e 3229-0608.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Educação e segurança no 
trânsito
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Emprego, esporte e cidadania

Cerca de duzentas crianças, jovens e 
adolescentes do Centro Educacional dos Jovens 
(CEJ) e do Centro Educacional do Adolescente 
(CEA) vão participar, a partir de hoje, do projeto 
Esporte, Saúde e Cidadania realizado pelo 
Governo do Estado. O evento é promovido pela 
Fundação de Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente (Fundac) com apoio da Secretaria 
de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). 
O projeto, que termina amanhã terá torneios de 
futebol de campo e voleibol, jogos de dominó e 
ainda oficinas e palestras ligadas à cidadania e à 
saúde. 

O secretário titular da Sejel, José Marco, 
defendeu que o esporte deve ser expandido 
também aos jovens educandos. “O esporte é 
uma forma não só de lazer, mas também de 
saúde e entretenimento. O Governo do Estado, 

realizando esse projeto, expande a prática 
esportiva para todos os jovens e adolescentes e 
também tem a missão de alertá-los que a prática 
ajuda na saúde do ser humano”, disse José 
Marco. 

A coordenadora do projeto, Solange 
Gualberto, que destacou a parceria com a Sejel, 
confirmou que as oficinas terão como temas: 
Saúde; Sexo; Cidadania: direitos e deveres. 
“O projeto em parceria com a Sejel foi de 
extrema importância pelo apoio dado à Fundac. 
Reúne saúde e disponibiliza oportunidades 
que podem ser úteis para toda vida”, frisou a 
coordenadora. 

O projeto vai ser realizado nos complexos 
CEA e CEJ e terminará com uma confraternização 
onde contará com a presença dos gestores 
envolvidos, além dos participantes.

esporte e cidadania para jovens

Corretores do setor imobiliário de 
todo o Estado comemoram na próxima 
segunda-feira o Dia Nacional do Corretor 
de Imóveis.  Segundo afirma o presidente 
do Sindicato dos Corretores de Imóveis 
(Sindimóveis), Ubirajara Lima, motivos 
para festejar não faltam, já que o mercado 
imobiliário continua em franca expansão na 
Paraíba, o que tem valorizado a profissão e 
demanda de corretores de imóveis, inclusive 
expandindo a inserção das mulheres nesse 
segmento.

 “A valorização da profissão e a conquista 
desse espaço pelo segmento feminino por 
ser dimensionado pelo fato de 32% do total 

de inscritos no curso do setor, desde o final 
de 2010, ser de mulheres”, afirmou Ubirajara 
Lima, mais conhecido por Bira.

A homologação do estatuto da 
Sindimóveis, que conta com 146 associados, 
se deu em 1980 e, desde então, foi presidida 
pelos seguintes profisisonais:  Ivenaldo 
Figueiredo, Amiraldo Baunilha ,  João Maia, 
Rômulo Soares, paulo Benício, Jarbas pessoa 
e atualmente, a entidade é dirigida por Bira, 
tendo funcionado a sua sede nos bairros 
de  Cabo Branco, Tambaú, Epitácio pessoa e 
Miramar (ao lado da Igreja do mesmo nome), 
cuja sede balneária funciona atualmente na 
praia do Seixas.

dia do corretor de imóveis

Projeto do Governo do Estado leva esporte e cidadania para 
jovens educandos neste fim de semana e o Sine oferece 
470 vagas de emprego. Corretores de imóveis comemoram 
seu dia nesta segunda-feira.

Quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho precisa ficar atento às 
ofertas do Sine-Jp (Sistema Nacional de Empregos de João pessoa). para a próxima semana, o 
número de vagas em aberto chega a 470. Dessas, 188 não exigem escolaridade mínima. Outras 
121 são destinadas a profissionais com Ensino Fundamental, 149 a quem tem Ensino Médio e 12 
a quem tem Ensino Superior.

Entre as vagas que exigem Ensino Fundamental 158 são para a função de carpinteiro, 
sendo sete para profissionais com Ensino Fundamental Completo e 151 sem exigência de 
escolaridade mínima. Também na área da construção civil, estão em aberto 83 vagas para 
pedreiro (sendo 80 para pedreiro de acabamento) e 13 para servente de pedreiro.

Currículos – Para concorrer às vagas do Sine-JP, o interessado pode encaminhar currículo 
profissional para o e-mail curriculos.sinejp@gmail.com ou comparecer ao órgão, localizado 
na Rua Cardoso Vieira, 85, Varadouro. No segundo caso, é necessário apresentar o currículo e 
documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS). O Sine-JP funciona das 8h às 17h, de 
segunda à sexta-feira, sem intervalo para o almoço.

470 vagas de emprego

FotoS: Divulgação

A prefeitura Municipal de João pessoa, por meio 
da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), realiza 
neste final de semana a primeira etapa da “III Copa 
Municipal de Bandas Marciais Escolares”. O evento 
ocorre das 8h às 18h no ginásio de esportes Odilon 
Ribeiro Coutinho, localizado no Bairro Valentina de 
Figueiredo.

 A Copa será dividida em duas categorias. 
Na categoria “A” participam 27 escolas e na “B” 
21 escolas. Cada banda tem cerca de 70 alunos 
devidamente matriculados. Os primeiros colocados 
de cada categoria irão representar o município de 
João pessoa na 5ª Copa Norte Nordeste de Bandas 
e Fanfarras que será realizada na cidade de Maceió, 
Estado de Alagoas, no mês de dezembro.

 A comissão julgadora,  formada por 10 

mesários, vai avaliar três aspectos: linha de frente, 
apresentação e aspecto musical. Na linha de frente 
serão analisados itens como melhor mór, baliza 
e corpo coreográfico. No aspecto apresentação, 
serão avaliados uniformidade e instrumental, 
tempo, marcha, cobertura, postura e alinhamento. 
Já no aspecto musical será analisado regência, 
interpretação, percussão e técnico.

 “Esse evento vai mostrar o respeito dos 
alunos pelo professor e o crescimento musical que 
eles estão tendo. João pessoa hoje é a única capital 
do Brasil que possui bandas marciais em todas as 
escolas da rede municipal e pedagogia da música em 
todos os Centros de Referência de Educação Infantil”, 
coordenador de bandas, música e dança da Sedec, 
Júlio Ruffo.

Copa de Bandas Marciais
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MÚSICA DANÇA

”Acompanhei, nesta semana, o lançamen-
to do FIC (Fundo de Incentivo à Cultura) 
pelo Governo da Paraíba e fiquei contente 
ao saber que por eles serão destinados 
R$ 3 milhões para o financiamento dos 
projetos. Ouvi o secretário de Estado da 
Cultura, Chico César, dizer que pretende 
desburocratizar as inscrições. A minha 
ideia é que a classe artística agende uma 
reunião com ele para buscar apoio especí-
fico, por essa lei de incentivo, para o teatro 
destinado à infância e juventude”, disse 
Ricardo Schöpke. 

Durante a reunião no Santa Roza, o di-
retor artístico da Cia. Boto-Vermelho falou 
sobre a situação do teatro para a infância e 
juventude no Brasil, sobre o mapeamento 
em Goiás e a respeito do Programa Petro-
bras Distribuidora de Cultura. Na ocasião, 
houve a distribuição dos livretos aos pre-
sentes, para preenchimento com as infor-
mações. Na tarde de ontem, no mesmo local, 
foi realizado um plantão de consultoria para 
mais interessados em participar utilizando 
os questionários, trabalho que prossegue 

FOTO: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@gmail.com

Mapeamento nacional, que inclui a Paraíba, permitirá mais 
apoio a produções de teatro para a infância e juventude 

Diagnóstico

O diretor de teatro Ricardo Schöpke, responsável pelo mapeamento, em um dos seminários que se repetem em vários estados

das artes cênicas

hoje. A etapa na Paraíba será encerrada 
amanhã, data em que os questionários to-
talmente preenchidos serão recebidos das 
14h às 17h, no Santa Roza.

Ricardo Schöpke ainda fez questão de 
ressaltar que amanhã se encerra a etapa 
presencial do mapeamento. Mas o trabalho 
continuará em execução na Paraíba e, nesse 
sentido, escolheu o ator Edilson Alves para 
ser o líder e representante do projeto no 
Estado. O diretor artístico da Cia Boto-Ver-
melho espera concluir a coleta das informa-
ções em todos os 27 estados brasileiros no 
próximo mês de dezembro. 

Bastante abrangente, o produtor cul-
tural carioca informou que o projeto de 
mapeamento alcança todas as áreas de 
atuação de um grupo ou companhia que 
trabalha profissionalmente, ou de forma 
amadora, com artes cênicas para a infân-
cia e juventude, a exemplo da formação, 
espaço físico, formas de produção, relação 
com todas as leis de incentivo, todos os 
editais, prêmios, temporadas, festivais 
e penetração na mídia. A ideia, segundo 

ele, “é traçar um diagnóstico completo, 
mapeando como é a economia criativa 
em nossa área de atuação, apresentando 
questões que irão colaborar para identifi-
car os lados positivos e negativos, os quais 
serão discutidos bianualmente, através de 
seminários”. O primeiro desses eventos, 
prosseguiu, ocorreu no ano passado, no 
Rio de Janeiro, durante o qual o projeto 
de mapeamento foi idealizado.

teatro direcionado para 
os públicos infantil e 
juvenil tem uma im-
portância muito gran-
de para a economia 
criativa do Brasil, pois 
gera renda, empregos 
e atrai mais especta-

dores do que os espetáculos para adultos”. 
A afirmação foi feita ao jornal A União pelo 
diretor artístico – e também idealizador – da 
companhia teatral carioca Boto-Vermelho, 
Ricardo Schöpke. Com o objetivo de mostrar 
o papel fundamental que esse setor cumpre 
enquanto uma das engrenagens da conjun-
tura econômica do país, ele está em João 
Pessoa realizando, até amanhã, o pioneiro 
e inédito Projeto de Mapeamento do Setor 
das Artes Cênicas para a Infância e Juventu-
de, patrocinado pelo Ministério da Cultura 
(Minc) e Petrobras (BR). Nesse sentido, in-
formações estão sendo coletadas junto aos 
representantes da classe artística, as quais 
serão reunidas com as dos demais Estados 
da Federação para constar de um catálogo 
contendo uma radiografia da situação atual 
da área, cuja previsão de lançamento nacio-
nal será entre março e abril de 2013. Com 
esse trabalho, comentou que será possível 
oferecer subsídios para que as instituições 
– inclusive nos âmbitos federal, estadual e 
municipal - passem a planejar uma política 
pública que apoie e melhore ainda mais no 
segmento. 

Produtor cultural, encenador e crítico 
teatral, Ricardo Schöpke começou a reali-
zar o mapeamento no Estado – o quarto a 
ser visitado – desde a noite da última sex-
ta-feira, quando se reuniu no Teatro Santa 
Roza, em João Pessoa, com representantes 
de diversos grupos de artes cênicas. “Já 
passei por Goiás, Pernambuco e Alagoas e 
me surpreendi com a situação que encon-
trei na Paraíba, que considero a melhor, 
até agora, por algumas particularidades 
interessantes”, disse ele.

Ao justificar sua surpresa, o diretor 
artístico da Cia Boto-Vermelho comentou 
que, apesar da necessidade de melhorias 
nas artes cênicas para a infância e juven-
tude, soube da classe artística paraibana 
que existe algum patrocínio para a mon-
tagem de espetáculos infantis, atração de 
público e o apoio da imprensa, que abre 
espaço para a divulgação das montagens. 

“O

O diretor da Companhia 
Boto-Vermelho espera 
concluir a coleta 
das informações 
em todos os 27 
estados no mês
de dezembro
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Vivências

A ocorrência tem quase 60 anos, mas creio que 
um dos fatos  mais  importantes da nossa história 
recente, não deva ser sumariamente esquecido.Como 
escrevo na quarta-feira, não sei se o rádio, os jornais, 
a televisão e sobretudo a internet, registraram, no dia 
de ontem, o 58º. aniversário da morte do presidente 
Getúlio Vargas.

Eu, adolescente à época, puxo pela memória e faço 
agora um resumo de como tudo aconteceu e como foi, 
para mim, aquele  fatídico 24 de agosto de 1954.

O Repórter Esso, da Rádio Nacional deu a notícia, 
em edição extraordinária, depois das oito horas da 
manhã. Ouvi em casa, depois de uma noite mal dormi-
da, em que o Brasil  aguardava o pior. Ainda não exis-
tia televisão e foi um chororô quando a voz de Heron 
Domingues, entrecortada pela emoção, anunciou que o 
Presidente se suicidara, naquela madrugada, atirando 
contra o peito, no seu quarto de dormir, no Palácio do 
Catete.

Tinha então 15 anos e acompanhei, pelo rádio e 
pelos jornais, a crise desde o seu começo. Sabia que Ge-
túlio Vargas estava por cair, principalmente depois dos 
incidentes da Rua Tonelero, em Copacabana, quando 
morreu o Capitão Vaz e saiu ferido o deputado Carlos 
Lacerda, líder da UDN e ferrenho adversário do Presi-
dente.

Falava-se abertamente de um suposto mar de 
lama que corria nos porões do Palácio e dava-se como 
certa a renúncia ou licença do Presidente, de modo 
que  a notícia comoveu o país muito mais pela forma 
com que se deu sua morte, do que propriamente pela 
mudança na Presidência, esperada até pelos mais fiéis 
seguidores de Getúlio.

Além da carta-testamento deixada pelo suicida, 
cujo teor eu sabia de cor e salteado,  na memória do 
adolescente  que eu estava construindo, daquele 24 
de agosto ficaram imagens e lembranças algumas das 
quais jamais esqueci.

 Lembro, por exemplo, a figura humilde do quase 
analfabeto motorista do caminhão-transporte do DER 
que mesmo protegido por empoeirados óculos de grau, 
não conseguia disfarçar as lágrimas que lhe escorriam 
pela face. O Governo do Estado decidiu que não haveria 
expediente e ele ao cumprir o itinerário de volta que 
diariamente fazia para transportar os servidores (à 
época não havia ônibus que prestasse tal benefício), 
a cada parada lamentava a morte de Getúlio e novas 
lágrimas desciam dos seus olhos.

 Lembro, também, de um lance que o rádio des-

crevera com detalhes. Uma anônima mulher do povo 
em Porto Alegre, se abraçara com o retrato de Vargas, 
e  pusera na vitrola, a tocar  no mais alto volume, pra 
todo o mundo escutar, a marchinha carnavalesca que 
fez tanto sucesso e que dizia “E o sorriso do velhinho 
faz a gente se animar...”.

Agora, depois de tanto tempo, ainda ressoa nos 
meus ouvidos, a frase mais famosa do Presidente gaú-
cho que, apesar dos equívocos que cometeu ao longo 
de sua trajetória política, incorporou definitivamen-
te  sua vida à nossa história. A expressão, conhecida 
por todos que viveram aquela época, e com a qual ele 
iniciava os seus pronunciamentos, dizia simplesmente: 
“Trabalhadores do Brasil!”.

Ao longo do  tempo,  muitas mudanças ocorreram 
neste país. Algumas para melhor, outras  para pior e  a 
maior de todas  no próprio partido de Vargas, o outrora 
poderoso PTB,  Partido Trabalhista Brasileiro,  hoje  
transformado  em verdadeira legenda de aluguel.

E por falar em lembrança, também não devemos es-
quecer o 25 de agosto de 1961, dia em que Jânio Quadros 
renunciou à Presidência da República, dando origem a 
um período conturbado que culminou com o Golpe  de 
1964 – este sim, a ser esquecido para sempre.

 
        

Recentemente, um relatório 
da Organização Mundial de Saú-
de, admitiu que o uso indevido de 
drogas na atualidade constitui-se 
no maior problema de saúde pú-
blica do mundo. Vejam a gravidade 
desta realidade a que estão expos-
tos de alguma forma todos os se-
res humanos, haja vista, que como 
sabemos o usuário 
abusivo de drogas 
não prejudica só a 
ele, mas também, 
mesmo que indire-
tamente a todos que 
estão à sua volta. E 
assim, a sociedade 
como um todo sofre 
as consequências 
deste comportamen-
to individual, mas 
com resultados e 
sequelas coletivas.

Embora o uso 
de substâncias 
psicoativas por 
parcela significativa dos seres 
humanos, tenha registro desde os 
tempos mais remotos, no passado 
tal comportamento era adotado 
apenas com fins religiosos ou 
terapêuticos, diferentemente do 
que ocorre nos dias atuais cuja 
“tsunami” de consumo é com 

finalidade puramente recreativa e 
sem nenhuma ideologia ou crença 
que a justifique.

As nações e as pessoas per-
dem muito tempo procurando 
culpados para esta “epidemia” que 
cresce a cada dia. Países que re-
gistram grande consumo, como os 
EUA, procuram jogar a culpa nos 

países produtores das 
drogas. Já os produ-
tores alegam que os 
culpados são os con-
sumidores, pois sem 
estes a produção não 
seria estimulada.

Também é 
comum assistirmos 
discussões de casais, 
que ao descobrirem 
que o filho está usan-
do drogas, se acusam 
mutuamente, ou seja, 
a mãe acha que o 
culpado é o pai, que é 
muito rígido, já este 

alega ser culpa da mãe por ser fle-
xível na educação dos filhos.

Devo dizer que esta estraté-
gia de estarmos sempre procu-
rando culpados para as nossas 
falhas termina não só dificul-
tando como adiando o início das 
ações para a solução do proble-

ma. Se o mal existe, a única per-
gunta que deve ser feita é: o que 
posso fazer para resolver este 
problema? E assim, unir forças e 
ações para tal.

Neste momento histórico, que 
vivenciamos um período eleitoral 
para gestores municipais no nosso 
país, certamente muitos discursos 
inflamados e convincentes, apon-
tando culpados e também indi-
cando soluções para a causa da 
drogadição, serão proferidos. Isso 
não é de todo ruim, mas sugiro 
que fiquemos bem alertas, na ten-
tativa de identificarmos dentre os 
autores das brilhantes retóricas, 
aquele ou aquela, cujo perfil de 
ações já realizadas, indica real-
mente que irá diminuir a distância 
entre a teoria e a prática.

Lembre-se daquela velha 
sabedoria popular que reza o 
seguinte: “Nunca se mente tanto 
quanto antes de uma eleição, du-
rante uma guerra e depois de uma 
pescaria”. 

Desta forma, todos nós brasi-
leiros estamos calejados de saber 
que, em relação às políticas sobre 
drogas, seja na vertente preven-
ção, repressão ao tráfico ou tra-
tamento de dependentes, muitos 
falam, mas poucos fazem.

jornalista - ademilson1956@gmail.com

Ideologia
Interessante: Todo dia o sol nasce e, comple-

tamente alheio ao bem e ao mal, ele sai espa-
lhando luz e energia para todo mundo. É mais 
comunista do que todos os comunistas dos quais 
já tivemos notícia, pois, além dos humanos, dis-
tribui seus benefícios também para os chamados 
animais irracionais, pedra, pau e até para os 
lixos que encontra pelo caminho.

 Mas vocês sabem por que o sol é assim. 
Porque vem de Deus. Se para chegar ao povo, 
seus benefícios precisassem passar pelo Con-
gresso, pelos tribunais de justiça e pela sanção 
do Poder Executivo, podes crer!, seria uma 
confusão dos diabos.

É porque rico certamente teria mais sol, 
negros, índios e mulheres só viviam fazendo 
manifestações cobrando aumento nas suas 
cotas e quem, por ventura, além de ter esses 
“defeitos”, contrariasse os poderosos, morre-
riam na sombra. 

Pois é, apesar das amarras criadas, a natu-
reza, a vida de um modo geral, é cheia de coisas 
assim como o sol. Mas já que o espaço é peque-
no, vamos citar só mais algumas. O mar, por 
exemplo, tem coisa mais maravilhosa de se ver 
e de se aproveitar do que o mar? Àquela imen-
sidão de açude, aquele sal calibrado, enfim, 
aquela vitamina que representa um banho de 
mar.

E veja que, assim como o sol, também é 
de graça, pra todo mundo, sem discriminação 
com ninguém. Ocorre que, se dependesse dos 
poderosos, a desgraça seria a mesma. Cercas 
de arame farpado certamente tomariam conta 
das praias do Oiapoque ao Chuí e, para tomar 
banho, o povão teria até um tempo delimitado 
e, para passar da cerca, vencer aquele capanga 
chato de paletó e com um equipamento de pas-
sar cartão de crédito na mão.

Mas sabe por que não é assim? Porque 
quem encheu o mar de tanta água e as praias de 
tanta beleza foi Deus. Quem quiser pode olhar, 
tomar banho, se lambuzar. Gregos e troianos. 
Parece coisa de socialista. Mas não é socialis-
ta desses que não pode balançar uma dose de 
uísque que já vai mudando de posição, não. É 
socialista de verdade, daqueles do tipo de Jesus 
Cristo. 

Outra coisa fantástica, a bem da verdade 
fantástica e fatal, é o ar. Acordado, dormindo, 
comendo ou pulando, todo mundo está respi-
rando. Apesar de algumas indústrias dos caras 
do poder ou de amigos deles poluírem muito, 
o ar se renova sem planilha de custos e, assim 
como o sol e o mar, é pra todos.

Mas sabe por que, assim feito um generoso 
humanista, o ar também vem de graça e pra po-
bres, ricos, pretos, brancos, feios e bonitos (?) 
Porque é Deus quem nos manda. Se pra gente 
ter direito aos benefícios dele dependesse de 
aprovação nos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, também já existiriam grandes sho-
pping de venda e, nesse caso, ai dos negros e 
dos pobres em geral se não fossem as cotas e a 
“bolsa ar” que, naturalmente, vez em quando, 
seria denunciada por corrupção.

Apesar do toque religioso, sinceramente, 
não vai aqui Religião nenhuma. É ideologia 
mesmo! Isso, pra mim, falando sério, foi só 
mudar um pouquinho o verso daquele poeta: 
“Ideologia, eu tenho essa pra viver...” A ideolo-
gia de que o diabo dos “poderes constituídos” 
não possam nunca se meter no que Deus man-
da pra todos e em todas as nações.

Enfim, resumindo melhor, a ideologia de que, 
“quando Deus manda, até o diabo obedece”.

Ademilson
JoséA morte do Presidente

Drogas. Muitos falam, poucos fazem

As nações e as 
pessoas perdem 
muito tempo 
procurando 
culpados para 
esta “epidemia” 
que cresce
a cada dia

Artigo
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Carlos Pereira Professor - cpcsilva1@globo.com
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Secretaria de Cultura abre inscrições 
para o FIC Augusto dos Anjos

Incentivo

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de agosto de 2012

Roteiro

Estão abertas as inscrições 
para os interessados em pleitear 
recursos do Fundo Estadual de 
Incentivo à Cultura Augusto dos 
Anjos (FIC), que vai disponibili-
zar R$ 3 milhões para financia-
mento de 169 projetos culturais. 

Os proponentes podem 
inscrever apenas um projeto e a 
inscrição só será feita mediante 
apresentação em formulário de 
inscrição do FIC, de forma ele-
trônica. Os formulários do pro-
jeto e seus anexos deverão ser 
remetidos, exclusivamente por 
via postal, em correspondência 
endereçada ao FIC Augusto dos 
Anjos - Casarão dos Azulejos - lo-
calizado à Rua Conselheiro Hen-
riques, nº 159 – Centro - João 
Pessoa – PB – CEP: 58.010-690, 
até a data limite de inscrição.

Poderão ser beneficiados 
com o apoio financeiro do FIC 
as ações, manifestações e even-
tos que se enquadrem em pelo 
menos uma das seguintes áreas: 
Artes Integradas (ações que in-
tegrem mais de uma categoria 
artística); Artes Visuais; Audio-
visual; Circo; Cultura Popular; 
Dança; Livro, Leitura e Literatu-
ra; Música; Patrimônio; Teatro.

Há anos esperado pelo pú-
blico paraibano, o FIC retorna e 
com um valor 100% acima do 
último edital, de 2008, como 
lembrou o governador Ricardo 
Coutinho, na ocasião do anún-
cio oficial, reiterando o compro-
misso do Governo do Estado em 
popularizar a cultura e aproxi-
mar as pessoas das artes.  “Este 
edital do FIC 2012 disponibiliza 
três milhões de reais e esse é um 
bom recurso dentro da produção 
cultural”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da 
Cultura, Chico César, afirmou 
que o lançamento do FIC 2012 
restabelece o compromisso e 

*   Ruim
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***   Bom
**** Otimo
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a presença do Estado como fo-
mentador da cultura paraibana. 
“Esse compromisso é firmado 
com a sociedade civil no sentido 
de que o Estado não pode nem 
deve fazer tudo, mas cria as con-
dições para que os agentes da 
sociedade civil apresentem seus 
projetos e realizem”, destacou.

O edital e formulários se-
guirão disponibilizados no ende-
reço eletrônico da Secretaria de 
Estado da Cultura, http://www.
paraiba.pb.gov.br/cultura, na 

aba FIC Augusto dos Anjos.
Oficina para elaboração de 

projetos - A Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult), por meio da 
Comissão Técnica de Análise de 
Projetos (CTAP), ligada ao Fundo 
de Incentivo à Cultura irá realizar 
oficinas com o objetivo de ofere-
cer a pessoas interessadas, aces-
so ao conhecimento técnico na 
elaboração de projetos. As ofi-
cinas serão realizadas pelos ar-
ticuladores das representações 
regionais da Secult.

Andreas Kisser é homenageado no 
Festival Interancional Beatle Week

Ontem, o guitarrista do Sepultura Andreas Kisser 
comemorou 44 anos. Para ele, a data será mais do que 
inesquecível. Isso porque ele foi homenageado no fes-
tival international Beatle Week. Andreas foi agraciado 
com um tijolo em seu nome no chamado Muro da Fama, 
que fica em frente ao lendário Cavern Club (onde o 
empresário Brian Epstein viu os Beatles pela primeira 
vez), em Liverpool. No Muro da Fama, estão nomes de 
integrantes do próprio Beatles, além de Rolling Stones, 
The Who e Queen. Andreas será o primeiro brasileiro 
homenageado no local, que é um dos principais pontos 
turísticos de Liverpool. O Sepultura é considerado um 
dos grandes grupos de metal do mundo, com mais de 
15 milhões de discos vendidos. A banda foi formada em 
1984, mas Andreas Kisser só juntou ao grupo em 1987. 

A força do poder

No início deste mês, mais exatamente dia 11, noticiava-se 
nas diversas mídias sociais, que o Juiz da Justiça Eleitoral, Luiz 
Felipe Siegert Schuch, da décima terceira zona eleitoral de Flo-
rianópolis SC, decidira retirar do ar, por 24 horas, o Facebook, a 
rede social mais famosa do mundo. 

A decisão do magistrado concedia liminar ao candidato 
a vereador na Capital catarinense, Dalmo Deusdedit Meneses 
(PP), que solicitara suspensão ou mesmo exclusão da página, 
alegando que na publicação inserida na rede social de Mark Zu-
ckerberg havia “material depreciativo” contra a sua pessoa e de 
maneira anônima, o que é proibido pela Justiça Eleitoral.

Dois dias depois, o juiz Luiz Felipe Siegert Schuch suspen-
deu a sua própria decisão, justificando que os administradores 
do site terem feito contato e cooperado com a Justiça para elu-
cidar o caso, inclusive removendo a qualificação de anonima-
to que, mais fortemente, motivara a punição. Assim, conforme 
explicou o magistrado catarinense, diante desse fato não faria 
mais sentido continuar com a punição que determinara ante-
riormente.

Mesmo que nesse caso tenha havido a famosa troca do dito 
pelo não dito, configurou-se uma situação em que os internau-
tas, principalmente os usuários de redes sociais, passam a ter 
mais confiança no sentido de que a Justiça tem competência e 
poder para agir, quando necessário e for solicitada, em defesa 
da pessoa que se sentir prejudicada ou ofendida em qualquer 
publicação na mídia virtual.

Apesar dessa demonstração da Justiça de que está instru-
mentalizada para fazer valer a sua competência e seu poder, 
os brasileiros ligados na internet, em sua grande maioria, têm 
receio de realizar compras no e-commerce. Primeiro porque 
temem que algum hacker sugue os seus dados pessoais; de-
pois porque são muitas as “lojas” que oferecem seus produtos 
que, adquiridos e pagos, nunca chegam aos endereços dos seus 
compradores.

Para que se tenha ideia de quanto o brasileiro teme com-
prar no e-commerce, cito esse dado de pesquisa realizada pela 
F-Secure, em que é demonstrado que esse receio é manifestado 
por 85% das mulheres, percentual que se eleva a 91% quando 
se refere ao público da faixa etária de 45 a 60 anos.

Ora, se a Justiça Eleitoral, nessa decisão do juiz catarinense 
(embora ele tenha, justificadamente, retroagido) fez reconhe-
cer a sua força legal, o Poder Judiciário, por suas várias rami-
ficações, e o Ministério Público podem atuar em defesa dos di-
reitos dos cidadãos, principalmente quando este venham a ser 
surrupiados e lesados em quaisquer das suas relações sociais, 
inclusive nas suas transações comerciais.

Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
alaconeto@hotmail.com
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A atração de hoje 
do Projeto Corredor 
Cultural é a banda 
Abrad’Os Zóio. O show 
acontecerá no Beco da 
Cachaçaria Philipéia a 
partir das 15h. Compos-
ta por Yuri Carvalho, 
Pedro Medeiros, Temy 
Vicente e Bruno Torrez, 
a banda é autoral e diz 
ser influenciada pelo 
rock, regional, reggae 
e samba-groove, além 
de ser conhecida pela 
afinidade cultural com 
Cátia de França. A partir 
de um projeto enviado 
ao Fundo Municipal de 
Cultura (FMC), Abrad’Os 
Zóio conseguiu finan-
ciar a gravação do seu 
primeiro CD,  que já está 
em andamento. 

Abrad’Os Zóio é 
atração de hoje do
Corredor Cultural

Em uma mensagem 
publicada em seu Twitter, 
Lady Gaga revelou que se 
inspirou em Lily Allen para 
compor a música ‘So Happy I 
Could Die’, que está no álbum 
The Fame Monster. A reve-
lação foi feita à própria Lily 
Allen pelo microblog. Allen 
foi quem começou a conver-
sa dizendo que havia sonha-
do com Lady Gaga. “Tive um 
sonho muito estranho com a 
Lady Gaga na noite passada”, 
disse. Lady Gaga elogiou que 
Lily esteja usando seu nome 
de casada, Lily Rose Cooper: 
“@lilyrosecooper Da próxi-
ma vez que você tiver esse 
sonho, você pode tirar umas 
fotos para que eu possa ver? 
Amo que você esteja usan-
do seu nome de casada no 
twitter”.

Lady GaGa fez 
música inspirada 
em Lily Allen

Mídias em destaque

Drops & notas

O secretário Chico César disse que o Estado se faz presente como órgão fomentador da cultura

ServIço
Cidades que serão percorridas 
pelas oficinas FIC por Dentro

Dia 28/08/2012 - João Pessoa
Dia 29/08/2012 - Campina Grande
Dia 31/08/2012 - Areia
Dia 03/09/2012 - Itabaiana
Dia 03/09/2012 - Catolé do rocha
Dia 04/09/2012 - Cuité
Dia 04/09/2012 - Cajazeiras
Dia 05/09/2012 - Monteiro
Dia 05/09/2012 - Sousa,
Dia 06/09/2012 - Princesa Isabel
Dia 10/09/2012 - Itaporanga
Dia 10/09/2012 - Patos.

Em cartaz

Batman, o 
Cavaleiro das 
Trevas Ressurge

Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de Christopher Nolan

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 

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. 

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 
General Aladeen, 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. 
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Dança

Companhia paulista mescla o clássico e o popular no 
espetáculo que será apresentado no Teatro Santa Roza

O Projeto Vértice de agosto 
está chegando ao fim nes-
te final de semana. E para 
fechar com chave de ouro, 
serão apresentados dois 
espetáculos de dança da 
companhia paulista Ângelo 
Madureira e Ana Catarina. 

Hoje, às 20h, no Teatro Santa Roza, eles 
encenarão O Nome Científico da Formiga. 
Amanhã, no mesmo horário e local, será a 
vez de Baseado em Fatos Reais. A entrada 
é franca.

As duas apresentações de Ângelo 
Madureira e Ana Catarina compõem uma 
segunda fase dos estudos sobre dança con-
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A pesquisadora no Centro de Estudos 
Humanísticos da Universidade do Minho em 
Portugal, Marta Nunes da Costa, apresenta 
a palestra “Neoliberalismo x Democracia: 
Somos livres ou escravos?” hoje, às 10h, no 
Zarinha Centro de Cultura. A entrada é livre, 
mas é preciso reservar o lugar pelo telefone: 
4009-1130.

Marta Nunes da Costa é doutora em 
Ciências Políticas pela New School for Social 
Research (2005), com uma tese entitulada 
Redefining Individuality - Reflections on 
Kant, Adorno and Foucault (Redefinindo in-
dividualidade: Reflecções sobre Kant, Adoro 
e Foucault, em tradução livre), tendo um 
background essencialmente filosófico, quer 
com a licenciatura que completou na Facul-
dade de Letras, Universidade de Lisboa, quer 
com o Mestrado em Filosofia, realizado na 
New School for Social Research.

A conferencista vai abordar as demo-
cracias contemporâneas que se depa-
ram com grandes desafios de diversas 
ordens, como as crises de representa-
tividade ou aquilo que muitos autores 

designam como “déficit” democrático.
Segundo ela, na ordem social, há uma 

grande defasagem entre o discurso - com 
promoção de retórica de igualdade, liberdade 
e oportunidades – e a prática – com a consta-
tação da crescente desigualdade transversal 
a (quase) todas as camadas sociais.

“Na ordem econômica, a perversão 
entre economia, finanças e democracia 
fez com que os ideais democráticos se 
vejam desacreditados, conduzindo à real 
possibilidade de que as democracias, na sua 
maioria, sejam, afinal, oligarquias que, nem 
sequer, são representativas.  A raiz dessa 
deturpação de ideais pode ser encontrada 
no neoliberalismo e na sua adoção como 
modelo global de performance econômica 
baseada na acumulação de capital”, afirmou.

Na palestra, ela afirma que pretende 
mostrar “que neoliberalismo é incompatível 
com a democracia, e, em última análise, com 
a política, como atividade única humana. É 
neste contexto de crise democrática que 
impera questionar sobre os limites e as 
condições para a autonomia individual”.

O Sanbred Trio se apresenta hoje, às 12h, 
na Praça Rio Branco, Centro da Capital, encer-
rando a programação de agosto do Projeto Sa-
badinho Bom, realizado pela Fundação Cultu-
ral de João Pessoa (Funjope). 

O grupo, cujo nome representa as iniciais 
dos integrantes, é formado por Sandrinho Du-
pan (percussão), Breno Tavares (violão de sete 
cordas) e Edgley Miguel (acordeon) e promete 
animar o público tocando clássicos do choro. 
No repertório especialmente pensado para o 
Sabadinho Bom estão clássicos do choro, como 
‘Espinha de bacalhau’ (Severno Araújo), ‘Noites 
cariocas’ (Jacob do Bandolim), ‘Pedacinhos do 
Céu’ (Valdir Azevedo) e ‘Ingênuo’ (Pixinguinha).

No show deste sábado, intitulado Choro 
Nordestino, haverá a participação especial do 
trompetista Fernando Alves. Músico renoma-
do, Fernando já excursionou várias vezes pela 
Europa e lidera uma big band de jazz  no curso 
de Música da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), mas possui em sua estrutura 
musical uma forte influência do choro.

Sabadinho Bom
Considerado um dos projetos culturais 

que mais se adaptou ao ambiente central da 
Capital, o evento se fixou no calendário da ci-
dade e a cada nova edição conquista um públi-
co maior, formado por pessoenses e turistas.

A cada semana, o projeto apresenta o me-

Sanbred Trio é atração de 
hoje do Sabadinho Bom

lhor do choro na voz e nos acordes dos princi-
pais grupos pessoenses e de cidades próximas, 
mas também abre espaço para a apresentação 
de atrações nacionais. O local onde é realizado 
o Projeto ‘Sabadinho Bom’ foi revitalizado pela 
Prefeitura de João Pessoa e faz parte do Conjunto 
Arquitetônico da Capital, sendo ainda Patrimô-
nio Histórico Nacional.

Conhecida também como Praça do Erá-
rio, o logradouro está localizado em frente ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), entre as Ruas Visconde de 
Pelotas e Duque de Caxias. O local foi recupe-
rado graças a uma parceria do Iphan com o 
governo municipal.

O Sanbred vai interpretar clássicos do choro

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com

temporânea deles. Desde que fundaram a 
escola em 2000, eles vêm desenvolvendo 
um estudo sobre o estilo clássico e o po-
pular, baseados nas respectivas formações 
como dançarinos.

“Com este conceito lembramos que 
o começo de nossa pesquisa foi nos pas-
sos básicos da dança popular, que foi se 
transformando em outros padrões de 
movimento e se organizando a partir da 
mestiçagem de seus resultados”, explica 
Ângelo Madureira.

A primeira fase foi iniciada com o 
primeiro espetáculo, O Somtir, de 2002, 
e depois outros três foram montados: 
Outras Formas (2004), Como? (2005) e 
‘Clandestino’ (2006). Em certa apresen-
tação deste último, durante a Caravana 
Petrobras, uma moça perguntou por qual 

motivo executavam movimentos tão cur-
tos, com dedos e mãos. Veio a resposta: 
“Você sabia que a formiga carrega 10 
vezes o seu próprio peso, sendo o mais 
forte animal do mundo?”, disse o Ângelo 
à época.

Com isso, veio a ideia de utilizar a 
metáfora para uma ideia de que os dois 
já debatiam há muito tempo: sobre a si-
tuação da dança no país, as propostas, o 
presente e o futuro. “São movimentos tão 
pequenos,  mas são fortes que nem formi-
ga, que carrega 10 vezes o seu peso”, disse 
Ângelo Madureira. “Elas têm um tipo de 
organização que seria importante trazer 
para a dança, para questionar”, completou.

Queriam também misturar linguagens, 
aliando a dança ao cinema, à fotografia e 
entre outros. Assim, registraram em mais 

de 1.800 fotografias os movimentos dos 
espetáculos anteriores, misturaram-nas 
e o resultado foi o O Nome Científico da 
Formiga (2008). Posteriormente, comple-
taram uma trilogia desta segunda fase de 
estudos: O Animal Mais Forte do Mundo 
2009) e Baseados em Fatos Reais (2010), 
que se apresenta em João Pessoa amanhã, 
cuja proposta é levar o público a repensar o 
que significa viver em um mundo cada vez 
mais apoiado em imagens que modelam os 
nossos desejos e condicionam os nossos 
comportamentos.

“Pensamos que seria mais contunden-
te trazer esses dois trabalhos para João 
Pessoa. São dois momentos muito impor-
tantes da pesquisa e são muito distintos. 
Tem pessoas que até se questionam se 
compõem a mesma trilogia”, disse Ângelo.

O Nome Científico da 
Formiga é o primeiro 

espetáculo da trilogia que 
nasceu dos estudos da 

dupla Ângelo Madureira e 
Ana Catarina   
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Taxista ainda espera por indenização do governo
Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

A tragédia que se abateu 
sobre o Brasil naquele Dia do 
Soldado ocorreu no auge da 
Ditadura Militar, no país. Além 
do passeio aquático na porta-
da, foi realizada uma exposição 
no Parque Solon de Lucena. O 
evento mostrava equipamen-
tos bélicos modernos e ob-
soletos, usados na Primeira 
Guerra Mundial, a exemplo de 
algumas armas, metralhado-
ras, tanque ‘mata-mosquito”. E, 
ainda, fotos distribuídas entre 
o Cassino da Lagoa e na subi-
da da rua Sinésio Guimarães. 
A principal, na verdade, era a 
portada, uma espécie de em-
barcação de porte médio, ins-
talada nas águas da Lagoa, cuja 
lotação normal do barco era de 
60 pessoas. 

À época, quando a porta-
da começou a fundar, os bom-
beiros foram logo chamado e 

chegaram em cerca de quatro 
minutos, já que a corporação 
tinha sede bem próximo. Ou 
seja, na rua Maciel Pinheiro. E 
o trajeto era subir o Ponto de 
Cem Réis e descer pela Padre 
Meira, a rua mais próxima do 
acidente.” O resultado do inci-
dente foi 37 mortos, sendo 29 
crianças, na faixa etária de três 
a 12 anos. 

Fazendo água
Na época, segundo nota 

oficial emitida pelo 1º Grupa-
mento de Engenharia, o que 
ocorreu foi o seguinte - em 
dado momento da travessia, 
aconteceu um alarde de que 
a embarcação estava fazendo 
água, o que causou o pânico 
nas pessoas. A partir daí então,  
as pessoas começaram a se 
aglutinar na frente da Portada, 
fazendo com que o barco sub-

mergisse com o peso. Próximo 
dali, a única medida de segu-
rança não evitou as mortes, 
isto é, um bote pneumático que 
se encontrava bem ao lado da 
portada.

Entre as vítimas, se en-
contrava um sargento que pi-
lotava o batelão e um soldado, 
que morreu no terceiro mergu-
lho de salvamento, imobilizado 
por uma desesperada jovem, 
que o levou para o fundo da 
poluída lagoa. Na época, a tra-
gédia mereceu destaque nas 
capas da Veja, Manchete, IstoÉ, 
Fatos e Fotos, Folha de S. Paulo, 
O Globo, Jornal do Brasil, entre 
outras publicações nacionais, 
que estavam naquele período 
de ditadura militar sob ferre-
nha censura.  Na realidade, o 
Parque Solon de Lucena, a La-
goa, tem sido, vez por outra, 
palco de outras tragédias. 

Portada era a principal atração 
do evento do Exército Brasileiro

Justiça Federal revisou o 
processo de Hermes de Almeida

Em suas atividades desenvolvidas no ano de 2011,  
a Comissão de Gestão Documental da Justiça Federal 
na Paraíba, além do descarte de 4.554 processos e 
expedição de 4 editais de eliminação, analisou 1.323 
processos de guarda permanente, de um total de 
5.167, dentre eles o de Hermes Pessoa de Almei-
da, que tem o seguinte título abaixo:

CASO DO NAUFRÁGIO NA LAGOA 
DO PARQUE SOLON DE LUCENA 

Processo nº 0003090-83.1900.4.05.8200 (nº antigo 35) 
Classe originária: Ação Sumaríssima - antiga Classe X 
Assunto: Indenização civil 
Data do protocolo: 26/set/1977 
Autores: Hermes Pessoa de Almeida e outros 
Ré: União 
Vara: 2ª Vara 
Juiz sentenciante: Francisco Xavier Pinheiro 

Hermes afirmou que, 37 anos depois da tragédia, não recebeu ainda indenização que o Goveno Federal costuma pagar para sinistros desta natureza

FOTOS: Evandro Pereira

Hermes ler página de jornal que trouxe a notícia do naufrágio que matou a sua mulher e seus três filhos (foto à direita) no dia 24 de agosto de 1975, além de 33 pessoas

“Não vi mais 
minha família 
depois que a 
barca virou, 
porque o 
alvoroço era 
grande”

O taxista Hermes Pessoa 
de Almeida, 77 anos,  relem-
brou a passagem triste de sua 
vida, por ter perdido a mulher 
e três filhos no acidente co-
nhecido como “Naufrágio da 
Lagoa”, o principal cartão pos-
tal da Capital, em 24 de agosto 
de 1975, em João Pessoa. Con-
valescendo de um acidente 
vascular cerebral que o atin-
giu há 30 dias, ele explica que, 
37 anos depois, não recebeu a 
indenização civil que o Gover-
no Federal paga às vítimas de 
sinistros dessa natureza.

O acidente que matou por 
afogamento Maria Élice de Al-
meida (na época com 40 anos) 
e seus filhos Cláudio Freitas 
de Almeida (9), Hermes de 
Almeida Pessoa Filho (11), e 
Maria da Conceição Freitas de 
Almeida (13), teve como res-
ponsável o Exército Brasileiro, 
segundo o julgamento da Jus-
tiça Federal.

Era o Dia do Soldado e o 
então Comando do Primeiro 
Grupamento de Engenharia, 
alegando “objetivar um es-
treitamento maior do povo 
com o Exército”, organizou um 
passeio aquático com crian-
ças e adultos sobre uma por-
tada, que flutuava nas águas 
da Lagoa do Parque Solon de 
Lucena. portada é o nome de 
uma ponte móvel e desmon-
tável, utilizada para transpor-
tar tropas em vias aquáticas 
ou pantanosas. Para realizar 
o passeio na Lagoa, a portada 
foi improvisada como simples 
embarcação.

Os parentes das vítimas 
do “naufrágio”, num  total de 37, 
durante os depoimentos alega-
ram que a portada não tinha 
coletes salva-vidas nem corri-
mões laterais, apenas dispon-
do de um barco pneumático, 
para atender às emergências. 
A portada, que segundo o Exér-
cito poderia transportar até 
oito toneladas de peso, come-
çou a fazer água por volta das 
16h. Meia hora depois iniciou o 
afundamento, já com a maioria 
dos passageiros inclinada para 
a frente. Hermes, que se encon-
trava com a família em cima da 
portada, foi um dos primeiros a 
cair na água. “Não vi mais mi-
nha família depois que a barca 
virou, porque o alvoroço era 
grande”, lembra. Ele se salvou 
agarrado numa tábua desliga-
da da embarcação. 

Os cadáveres da sua mu-
lher e dos três filhos só foram 
encontrados no dia seguinte, 
pelo Corpo de Bombeiros. O 
sargento Edísio, campeão de 
natação, morreu perto da mu-
lher de Hermes, agarrado por 
duas moças.



     Saúde
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São Paulo – Os profissio-
nais que trabalham diaria-
mente no trânsito, expostos à 
poluição das ruas, estão mais 
sujeitos a doenças do que os 
que atuam em áreas menos 
poluídas. A conclusão está em 
um estudo feito, na Capital 
paulista, por pesquisadores 
das universidades Federal de 
São Paulo (Unifesp), USP e 
Harvard (EUA).

Os pesquisadores acom-
panharam grupos altamente 
vulneráveis aos gases poluen-
tes expelidos pelos veículos: 71 
taxistas e 30 funcionários da 
CET (Companhia de Engenha-
ria de Tráfego), que são res-
ponsáveis pela fiscalização do 
trânsito. Para efeito de compa-
ração, foi analisado um grupo 
menos vulnerável, de 20 tra-
balhadores do Horto Florestal, 
que fica na Serra da Cantareira, 
região da Capital com menor 
nível de poluição.

Após quatro anos de pes-
quisa, os cientistas chegaram 
à conclusão de que o grupo 
exposto à poluição do trânsi-
to sofreu vários tipos de da-
nos no organismo. A pesquisa 
envolveu 90 cientistas, de es-
pecialidades como oftalmolo-
gia, clinica médica, cardiolo-
gia, pneumologia, patologia e 
até matemática.

O coordenador da pesqui-
sa, o professor Paulo Saldiva, 
do Departamento de Patolo-
gia da Faculdade de Medicina 
da USP, disse, em entrevista à 
Agência Brasil, que o ar polu-
ído provocou inflamação nos 
olhos e pulmão, alterações 
na pressão arterial e no rit-
mo cardíaco, distúrbio pró-
-coagulante, maior tendência à 
obesidade, conjuntivite, rinite 
e maior número de quebras 
cromossômicas, o que significa 
mais risco de câncer, “tanto nas 
mucosas expostas, quanto nas 
células circulantes”, disse.

Adaptações
Além de professor da USP, 

Saldiva é membro do Comitê 
Científico da Universidade de 
Harvard e fez parte do Comi-
tê da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) que definiu pa-
drões de qualidade do ar. Ele 
destacou que, além do maior 
risco de doenças, os taxistas e 
controladores de tráfego apre-
sentaram “ações adaptativas”, 
ou seja, quando o corpo precisa 
se adaptar e trabalhar no limi-
te, devido às situações de ruído 
e estresse, comuns aos grandes 
centros urbanos. “Por exemplo, 
no controle da pressão arterial, 
o sistema que inibe que a gente 
aumente a pressão está ligado 
no máximo”, explicou.

O estudo avaliou tam-
bém as variações no estado de 
saúde dentro do grupo mais 
exposto à poluição. Ficou com-
provado que, à medida em que 
os poluentes aumentam, o or-
ganismo também piora.

As conclusões foram 
apresentadas na última sexta-
-feira, na cidade de São Paulo, 
durante o Seminário Cientí-
fico da Poluição Ambiental. 
Segundo Saldiva, os estudos 
ainda não estão concluídos e 
a apresentação trouxe uma 
noção geral dos resultados. Os 
cientistas ainda formularão 
um relatório que será encami-
nhado ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), que 
financiou a pesquisa.

Motoristas correm mais riscos
efeitos da poluição no trânsito

Taxistas e fiscais estão 
mais sujeitos a doenças do 
que outros trabalhadores empresas efetuam

logística reversa

Rio de Janeiro – Sessenta 
das 100 maiores empresas do país 
já desenvolvem alguma atividade 
relacionada à operação de logís-
tica reversa (prevê o recolhimento 
e descarte pelo fabricante do 
resíduo pós-consumo), segundo 
pesquisa divulgada ontem no 18º 
Fórum Internacional de Logística, 
no Rio de Janeiro. De acordo com o 
levantamento, 40% ainda não têm 
programas com esse objetivo.

A pesquisa foi feita pelo In-
stituto de Logística e Supply Chain 
(cadeia de fornecimento), que é 
o Instituto Ilos. A instituição se 
dedica à geração de conhecimento 
e soluções em logística e é liderado 
por Paulo Fleury, professor titular 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). “O fato de es-
sas grandes empresas já terem 
alguma atividade mostra uma 
predisposição em cumprir o que 
determina a lei”, analisou a consul-
tora do Instituto Ilos e responsável 
pela pesquisa, Gisela Sousa, em 
entrevista à Agência Brasil. De cada 
dez entrevistados, seis apontaram 
a lei como principal motivação para 
implantar a logística reversa.

A consultora ressalvou, 
porém, que embora a maioria das 
empresas já desenvolva alguma 
atividade referente ao recolhi-
mento e descarte de material no 
pós-consumo, em atendimento 
à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), nem todas estão 
no mesmo estágio. “Estão com 
alguma atividade mas não neces-
sariamente é uma atividade muito 
representativa”. Cerca de 70% das 
consultadas querem gastar, “no 
máximo”, R$ 400 mil por ano para 
fazer uma operação de logística re-
versa, revelou Gisela Sousa.

FOTOS: Arquivo

parceria vai diminuir 
emissão de gases

O Governo Federal e a Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI)firmaram na quarta-feira pas-
sada uma parceria para a adoção 
de medidas que diminuam a emis-
são de gases de efeito estufa. De 
acordo com o ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), Fernando Pimentel, 
pela primeira vez na história do 
país governo e indústria assumem 
a tarefa de mudar o paradigma na 
área ambiental, consoante com um 
“cenário de competitividade inter-
nacional mais acirrado”.

Em solenidade realizada 
na última terça-feira na CNI, ele 
e a ministra de Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, assinaram um 
acordo de cooperação técnica com 
a CNI para a realização de estudos 
setoriais e discussão de contrapar-
tidas econômicas para as ações de 
redução das emissões de carbono.

Pimentel destacou que a 
indústria brasileira “é pujante, 
forte, embora tenha passado di-
ficuldades”, mas acredita que o 
setor tem todas as condições para 
retomar o crescimento. Ele desta-
cou que a modernização da indús-
tria tem que ser constante, no rumo 
da sustentação ambiental, e ressal-
tou que a parceria hoje firmada “é o 
protagonismo que temos que ter 
com o setor produtivo”.

Por sua vez, a ministra Iza-
bella Teixeira enfatizou a necessi-
dade de ações de longo prazo para 
o desenvolvimento do país, e disse 
que a parceria “tem importância 
fundamental nesse sentido”, uma 
vez que o desafio é enorme. “Pre-
cisamos, portanto, compartilhar a 
visão de desafio em prol da redução 
da emissão de gases”, completou.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil

Brasília – Pelo menos 2 mi-
lhões de pessoas morrem no mun-
do devido à má qualidade do ar 
causada por poluição. A conclusão 
é da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), que analisou dados de 
1.100 cidades, de 91 países, com 
mais de 100 mil habitantes. Se-
gundo especialistas, a contamina-
ção do ar pode levar a problemas 
cardíacos e respiratórios.

“A poluição atmosférica é um 
grave problema de saúde ambien-
tal. É vital que aumentemos os es-

forços para reduzir o impacto na 
saúde que (a poluição atmosféri-
ca) cria”, disse a diretora de Saúde 
Pública e Meio Ambiente da OMS, 
Maria Neira.

De acordo com ela, é necessá-
rio que as autoridades de cada país 
façam monitoramentos constantes 
para medir a poluição do ar. “Assim 
podemos reduzir significativamente 
o número de pessoas que sofrem de 
doenças respiratórias e cardíacas e 
até de câncer de pulmão.”

Segundo Neira, é fundamental 

lembrar que a poluição do ar é pro-
vocada por vários fatores, como os 
gases de escapamentos dos veícu-
los, a fumaça de fábricas e fuligem 
das usinas de carvão. “Em muitos 
países não há qualquer regula-
mentação sobre a qualidade do ar. 
Quando há normas nacionais, elas 
variam muito na sua aplicação.”

A OMS informou ainda que 
em 2008 cerca de 1,34 milhão de 
pessoas morreram prematura-
mente por causa dos efeitos da 
poluição sobre a saúde.

Má qualidade do ar mata 2 milhões de pessoas

Brasília – A receita para ga-
rantir o crescimento do país tem 
sido a mesma nos últimos anos: 
estimular o mercado interno, prin-
cipalmente em momentos de difi-
culdade da economia. No entanto, 
as desonerações e o crédito fácil 
que aquecem o consumo trazem 
impactos ao meio ambiente. Da 
poluição dos carros novos com im-
postos reduzidos ao lixo despeja-
do pelos compradores que trocam 
de eletrodomésticos e celulares, as 
medidas de estímulo deixam um 
passivo ambiental.

Segundo ambientalistas, o 
modelo econômico em vigor re-
presenta um entrave para o de-
senvolvimento sustentável do 
país. O principal problema, dizem 
os ambientalistas, consiste na falta 
de visão de longo prazo, que leve 
em conta a disponibilidade dos 
recursos naturais no futuro e asse-
gure a diminuição das emissões de 
gás carbônico nos próximos anos.

“É fundamental para o Bra-
sil agregar renda e superar a po-
breza, mas tudo isso deve ser fei-
to sem consumir possibilidades 

futuras”, avalia o diretor sênior 
de Políticas da organização não 
governamental Conservação In-
ternacional, Valmir Ortega. “No 
modelo atual, estamos gastando 
o dinheiro do jantar no almoço e 
corremos o risco de sofrer sérios 
problemas no futuro.” Para o pro-
fessor Gustavo Souto Maior, do 
Núcleo de Estudos Ambientais da 
Universidade de Brasília (UnB), as 
políticas adotadas no Brasil vão na 
contramão de medidas adotadas 
por outros países, que têm criado 
restrições ao transporte individual 
e estimulado o transporte cole-
tivo. “Na Dinamarca, o governo 
desestimula a compra de carros 
por meio de um imposto altíssimo, 
mas o Brasil continua apostando 
no transporte individual falido, 
que compromete a mobilidade 
urbana e aumenta o consumo de 
combustível”, ressalta.

impostos
Secretária executiva do Insti-

tuto Socioambiental (ISA), Adria-
na Ramos considera importantes 
as reduções de impostos, mas diz 
que as desonerações devem con-
templar setores que investem em 
inovações tecnológicas e no res-

peito ao meio ambiente. “Se é 
para reduzir impostos, que o go-
verno olhe a economia de forma 
mais ampla e estimule novas ca-
deias produtivas que promovam 
o desenvolvimento sustentável”, 
declara.

Ortega, da Conservação Inter-
nacional, diz que os incentivos à 
economia verde até existem, mas 
em volume insuficiente. “O gover-
no criou uma linha de crédito para 
plantios de baixo carbono, mas o 
orçamento não chega a ser um dé-
cimo do Plano Safra, que financia 
toda a agricultura. O que hoje é 
nicho deveria ser o foco principal 
das políticas públicas”, diz.

Os especialistas destacam que 
a mudança de prioridades poderia 
ser feita sem aumento dos gastos 
públicos. “Basta reorientar os in-
centivos fiscais e monetários exis-
tentes”, opina Souto Maior. Para 
ele, os próprios conceitos econô-
micos contribuem para a falta 
de prioridade do meio ambiente 
na formulação de políticas. “Pe-
los critérios tradicionais, quanto 
mais árvores se cortam, mais o PIB 
(Produto Interno Bruto, a soma da 
produção de um país) aumenta”, 
critica.

Modelo é entrave para a sustentabilidade
Wellton Máximo
Da Agência Brasil



Cidadania
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O lixo que vale ouro
Reciclagem de computador gera inclusão social

Rio de Janeiro – Computadores 
velhos têm destino certo no Com-
plexo do Alemão, zona Norte do Rio. 
Desde junho, 120 alunos da área 
pacificada, que abriga treze favelas 
e mais de 80 mil moradores, estão 
reaproveitando lixo eletrônico para 
produzir computadores que funcio-
nem. As máquinas são doadas a en-
tidades sem fins lucrativos e órgãos 
públicos instalados nas comunida-
des.

O projeto Fábrica Verde é uma 
iniciativa do Governo Estadual para 
reduzir o volume de resíduos sóli-
dos descartados e promover a in-
clusão social de jovens e adultos do 
Complexo do Alemão, por meio de 
cursos de capacitação em monta-
gem e manutenção de microcompu-
tadores.

“Os computadores velhos têm 
cádmio, zinco, cobre. Poluem o meio 
ambiente. É um problema para as 
empresas e, aqui, nós podemos re-
solver esse problema. Até o fim de 
2013, vamos qualificar 720 jovens, 
além de reaproveitar, pelo menos, 2 
mil máquinas, cerca de 80 por mês”.

Daqui a pouco serão criados 
seis telecentros (com acesso à inter-
net gratuita), equipados com com-
putadores reciclados. O governo 
estadual fez um apelo às empresas 
para que doem máquinas ao proje-
to que, até o momento, já recebeu 

Flávia Villela
Da Agência Brasil
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doações do Instituto Vital Brazil, do 
Instituto Estadual do Ambiente e da 
Justiça do Trabalho.

A coordenadora pedagógica do 
projeto, Jussara Carvalho, conheci-
da como Bizuca pelos alunos e pela 
comunidade da Vila Cruzeiro, onde 
mora, explicou que a fábrica tem 
múltiplos papéis dentro do Comple-
xo do Alemão, uma das regiões mais 
carentes do Rio e que ainda sofre 
com a forte influência dos trafican-
tes de drogas, apesar da ocupação 
da Polícia Militar e das Forças Arma-
das.

“Damos aula sobre cidadania e 
meio ambiente todas às sextas-fei-
ras. Fazemos palestras e cursos com 
nossos parceiros. Também falamos 
sobre doenças sexualmente trans-
missíveis e orientamos os jovens a 
aproveitar o tempo ocioso para não 
ficar ‘de bobeira’ na comunidade”.

Damião Pereira de Jesus, 24 
anos, é aluno do projeto e ajudou a 
pintar o edifício que abriga a Fábrica 
Verde. Além de montar e desmontar 
computadores, ele e outros alunos 
aproveitam a sucata para fazer arte-
sanato, que decora as salas de aula. 
“Amo trabalhar aqui. A gente utili-
za as peças condenadas para fazer 
artes plásticas. Este portarretrato 
aqui, por exemplo, foi feito com a 
peça de um gabinete de computador 
e pastilhas”, explica o rapaz enquan-
to apresenta os trabalhos na sala de 
artes, cujas paredes foram grafita-
das pelos próprios alunos.

Fábrica Verde ganha mais um polo 

Entulho ameaça saúde da população

Na última quarta-feira o proje-
to Fábrica Verde da Secretaria Esta-
dual do Ambiente do Rio de Janeiro 
ganhou mais um polo de coleta de 
lixo eletrônico. Montado no pátio 
da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC), na zona sul do município, o 
polo quer estimular alunos e pro-
fessores da universidade, além de 
moradores da região, a doarem 
computadores velhos e sem uso 
além de equipamentos eletrônicos. 
Com o projeto, jovens de comuni-
dades carentes são capacitados a 
transformar esses materiais em no-
vas máquinas. 

O secretário estadual do Am-
biente, Carlos Minc, explicou que a 
PUC foi escolhida como parceira em 
virtude da tradição de desenvolver 
projetos sociais em comunidades 
carentes. Ele adiantou que o órgão 
assinou contratos com empresas da 
área de informática para fornecer 

computadores, no intuito de am-
pliar o programa. “Hoje a PUC assu-
me formalmente não só esse apoio, 
como também se converte em um 
centro de recepção de computado-
res inutilizados tanto de empresas 
quanto de alunos e professores e 
vai alimentar com a matéria-prima 
necessária para as nossas Fábricas 
Verdes. É um momento muito im-
portante”, ressaltou.

De acordo com Minc, o projeto 
Fábrica Verde estimula os jovens 
a aprender uma profissão e é bem 
aceito pelos jovens nas comunida-
des. “As pessoas que estão na Fábri-
ca Verde estavam largadas e hoje 
estão alegres. Agora, eles (os alu-
nos) têm camisas, andam arruma-
dos, ganham lanches, estão apren-
dendo algo novo. Então não deixa 
de ser uma ótima motivação e cria 
um clima de presença do Poder Pú-
blico que tantos anos ficou ausente, 

porque os criminosos controlavam 
o território que agora foi recon-
quistado pelas UPPs (Unidades de 
Polícia Pacificadora)”, completou.

Ainda segundo Carlos Minc, em 
setembro, o órgão lançará na comu-
nidade da Mangueira, também na 
zona norte, o projeto da Ecomoda. 
Nele, os interessados poderão fa-
bricar roupas e acessórios com ma-
teriais recicláveis.

O estudante do 6° período do 
curso de Jornalismo da PUC Guilher-
me Ferraz Marçal, 20 anos, apoia a 
iniciativa e disse que vai contribuir 
entregando equipamentos pouco 
utilizados em casa. “Sabendo dessa 
iniciativa na minha faculdade, acho 
que vou até procurar nas minhas 
gavetas para ver se tenho algum 
aparelho que não vou mais utilizar, 
que possa ser transformado em ou-
tra coisa mais produtiva do que fi-
car parado no armário”, disse.

Rio de Janeiro - O crescimento 
significativo do lixo eletrônico (e-li-
xo) no Brasil vem preocupando os 
técnicos da Secretaria Estadual do 
Ambiente do Rio de Janeiro (SEA). 
O resíduo desse tipo de material 
contém substâncias perigosas, que 
podem impactar o meio ambiente 
e ameaçar a saúde da população. 
A estimativa é que cada brasileiro 
descarta cerca de 0,5 quilo de re-
síduos de equipamentos eletroele-
trônicos por ano.

O superintendente de Resíduos 
Sólidos da secretaria, Jorge Pinheiro, 
disse à Agência Brasil que em razão 
das substâncias perigosas contidas 
nesse tipo de aparelhos, é necessá-
rio organizar uma logística reversa 
no Estado que acompanhe as discus-
sões dos acordos setoriais, previstos 
na Lei 12.305/10, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos. 
Caberá ao grupo de trabalho técnico, 
constituído em Brasília, definir o 
acordo setorial, que dará as diretri-

zes para implementação da logística 
reversa dos eletroeletrônicos, disse. 
“Atualmente, existem ações pontuais 
de fabricantes que coletam os re-
síduos de seus equipamentos, por 
exemplo, e empresas ou organiza-
ções não-governamentais (ONGs) 
que coletam ou recebem equipa-
mentos eletroeletrônicos, dando a 
destinação final”, declarou.

Os novos aparelhos montados 
são destinados a entidades sem fins 
lucrativos e órgãos públicos insta-
lados nas comunidades, declarou o 
superintendente. Ele ressaltou que 
novas empresas de remanufatura 
de resíduos eletroeletrônicos estão 
entre os negócios promissores para 
o cumprimento da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

O superintendente observou, 
por outro lado, que os equipamen-
tos descartados têm valor econômi-
co, pois contém materiais valiosos e 
raros. O seu descarte correto é im-
portante porque muitos elementos 
apresentam elevado teor de toxici-
dade, e também pelo fato de que, de 

acordo com o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnu-
ma), o mundo produz entre 20 a 50 
milhões de toneladas métricas de 
lixo tecnológico todos os anos.

Na fabricação de computado-
res e celulares, por exemplo, são 
usados vários metais, entre os quais 
ouro, prata, gálio, índio, chumbo, 
cádmio e mercúrio. Alguns, como o 
cádmio, são agentes cancerígenos. 
Outros, como o chumbo, prejudi-
cam o cérebro e o sistema nervoso, 
lembrou Pinheiro.

Pinheiro ressaltou que a cadeia 
de reciclagem ainda não se acha 
estruturada para o fluxo desses 
resíduos e reforçou a necessidade 
de participação do setor produtivo 
para a viabilidade da logística re-
versa. Em relação aos cuidados que 
a população deve ter em relação a 
esses materiais, o superintendente 
recomendou que devem procurar 
empresas de reciclagem que com-
prem resíduos eletroeletrônicos e 
tenham como garantir a destinação 
correta desses materiais. 

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Computadores velhos servem para aplicação de cursos de capacitação em montagem e manutenção de micros, no Rio

O  Brasil ainda enfrenta 
um grave problema: o descarte 
irregular de lixo eletrônico.De 
acordo com relatório do Pro-
grama das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnuma), di-
vulgado em 2010, o país ocu-
pa a liderança entre as nações 
emergentes na geração de lixo 
eletrônico per capita, isto é, 
por habitante, a cada ano.

 O relatório aponta que o 
lixo eletrônico descartado por 
pessoa, no Brasil, equivale a 0,5 
quilo por ano. Em contrapar-
tida, na China, que tem uma 
população muito maior, a taxa 
de lixo eletrônico por pessoa 
é 0,23 quilo e, na Índia, ainda 
mais baixa (0,1 quilo).

Os números são questio-
nados pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA). A gerente 
de Resíduos Perigosos do mi-
nistério, Zilda Veloso, conside-
ra os dados inconsistentes, por-
que a Organização das Nações 
Unidas (ONU) utilizou uma 
metodologia europeia base-
ada na comercialização. “Se a 
gente não tem dados do mer-
cado de comercialização, como 
é que eles chegaram àqueles 
números? Não tem sentido”. O 
MMA manifestou formalmen-
te seu posicionamento contrá-
rio ao relatório da ONU, por 
meio do Itamaraty, disse.

O governo brasileiro não 
tem números sobre aquisição 
de produtos eletrônicos. Zilda 
Veloso informou que no âm-
bito da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, vai ser elabo-
rado um estudo de viabilidade 
técnica e econômica, que deve 

apresentar informações sobre 
a geração de resíduos desse 
tipo. A previsão é que o estu-
do seja divulgado em quatro 
meses. O projeto é do Grupo 
Técnico Temático de Eletroe-
letrônicos, do Comitê Orien-
tador para Implementação de 
Sistemas de Logística Reversa.

Esses sistemas se referem 
à responsabilidade comparti-
lhada para eletroeletrônicos. 
“O estudo vai referendar se é 
possível fazer o recolhimen-
to e destinação desse tipo de 
resíduo agora ou não”, disse. 
Na logística reversa, os fabri-
cantes vão assumir a responsa-
bilidade para a destinação do 
equipamento pós-uso. Zilda 
não descarta que parte dessa 
responsabilidade recairá sobre 
o consumidor. Ela destacou a 
importância da conscientiza-
ção do cidadão nesse processo. 
“Nada vai funcionar se o con-
sumidor não fizer o descarte 
adequado”.

A gerente esclareceu que 
o estudo é abrangente, por-
que vai captar as possibilidades 
de reciclagem de eletroeletrô-
nicos. “O objetivo do estudo 
é saber se o setor tem hoje 
condições de fazer a logística 
reversa”. O estudo vai dizer o 
comportamento do consumi-
dor, o tipo de consumo que 
existe no Brasil e quais são os 
bens consumidos. Com base 
nesses dados, o governo terá 
condições de avaliar se é pos-
sível fazer a logística agora ou 
não. “Uma das coisas que ele 
vai levantar é uma estimativa 
de geração de resíduos atual”.

Descarte correto ainda 
é problema para o Brasil



Mobilização nacional
ACONTECE HOJE, em todo o país, McDia Feliz 

2012, maior campanha de mobilização nacional em 
prol do combate ao câncer infanto juvenil.

A arrecadação na Paraíba com a venda dos 
sanduíches Big Mac em qualquer loja do McDonald´s 
em João Pessoa e Campina Grande, será doada a 
Associação Donos do Amanhã, que trabalha junto às 
crianças e adolescentes em todo o Estado, que fazem 
tratamento contra o câncer. O valor arrecadado será 
destinado para a compra da sede da instituição.

FOTO: Goretti Zenaide

Amigo do esporte
A UNIMED foi reconhecida, dentre empresas de todo 

o país, como grande apoiadora do esporte brasileiro no 
Prêmio Empresário Amigo do Esporte 2012, promovido pelo 
Ministério do Esporte com cerimônia realizada na última 
segunda-feira, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

O diretor de Marketing e Desenvolvimento da Uni-
med do Brasil, médico paraibano Aucélio Melo de Gusmão, 
representou a cooperativa no evento que contou com a 
presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo.

Apenas com projetos sociais esportivos, a Unimed 
investiu mais de R$ 8 milhões no último ano, apoiando 482 
entidades e beneficiando mais de 270 mil pessoas no país.

Ginasta e medalha ouro em Londres, Arthur Zanetti com o médico 
Aucélio Gusmão e Wilma no Prêmio Empresário Amigo do Esporte

Executivos Celsinho 
Peixoto, Sebastião de 
Sousa Filho e Clarissa 
Barreto, desembarga-
dores Wilson Pessoa da 
Cunha e  Nestor Alves 
de Melo Filho, Sras. Dina 
Nóbrega, Dora Santiago e 
Marizinha Aranha, em-
presário Geraldo Moura 
Ramos, engenheiro Luiz 
Ricardo Stern, jornalista 
Francisco Costa, médico 
Aderson Diniz.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Quando eu era pobre, 
chamavam-me de louco; 
agora que sou rico, sou 
excêntrico”

“Minha vida se divide em 
duas metades: a primeira 
foi um esplendor; a segun-
da, contas a pagar”

ARTHUR JONES MARIA PIA MATARAZZO

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

   O que aparece na novela 
g lobal  v i ra  tendência  popular 
pelo Brasil  afora. Quem não se 
lembra das miniblusas franzidas 
de Babalu, personagem de Letícia 
Spiller em "Quatro por Quatro" ou 
as microssaias plissadas de Debo-
rah Secco como Darlene na novela 
"Celebridade"? 
   Atualmente, a escandalosa 
da vez é Suelen, interpretada por 
Isis Valverde em “Avenida Brasil”. 
No figurino, leggings estampadas, 
bustiês e um cinto joia para usar 
sobre a bela barriga à mostra.

Zum Zum Zum
   A empresária Telma Lombardi vai servir tortinhas diet de vários 
sabores no almoço de aniversário de Kubi PInheiro, próximo dia 12 no res-
taurante Marítimos.

   A Distribuidora Lume, especializada em clássicos, está lançando o 
DVD “Sob o Sol de Satã”, de Maurice Pialat, filmado em 1987 com o ator francês 
Gérard Depardieu, que vive um padre do interior atormentado por dúvidas da fé.

   A fonaudióloga Tânia Castelliano, que lançou ontem livro no Zarinha 
Centro de Cultura, vai ministrar o Curso MBA em Secretariado e Assessoria 
Executiva. Será no dia  21 de setembro no Hotel Xênius, na Praia do Cabo Branco.

Tereza e Wilson Cunha, ele é o aniversariante de hoje

Yara Alencar e Clarissa Barreto, que é a aniversariante de hoje

Projetos humanitários
 O TRT/PB inscreveu sete boas práticas para 

participar do II Encontro de TRTs do Norte e Nordeste, 
que vai acontecer dias 20 e 21 de setembro em São Luís 
do Maranhão.

Trata-se do “Projeto da Cantata da Conciliação”, 
do “Núcleo de Conciliação Humanista - uma medida de 
acesso à Justiça”, do trabalho “Ações voltadas à inclu-
são social e cidadania”, “Programa Justiça ao alcance 
de todos”, dos projetos “E - saber” e “Modelo de Des-
dobramento e Alinhamento da Estratégia Institucional 
- 13ª Região”

FOTO:: Goretti Zenaide

Stella Wanderley, Leninha Iost, Sônia Iost de Freitas e Mirtes Medeiros na festiva Tarde do Crepe 
no restaurante Terraço Brasil

Doações

A PRESIDENTE e a vice da 
Associação das Esposas dos 
Magistrados e Magistradas da 
Paraíba, respectivamente, Rosane 
Gomes e Elizabeth Nóbrega 
Coutinho, com um grupo de as-
sociados, promoveram a entrega 
de latas de Sustagem a Casa de 
Apoio à Criança com Câncer. No 
próximo dia 29, a ação será na 
Apae de Campina Grande, com 
a doação de um aparelho de TV 
LCD 40´.

Novo presidente
O PROCURADOR 

Geral da Justiça, Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho foi 
eleito novo presidente 
do Conselho Nacional de 
Procuradores Gerais do 
Ministério Público dos Es-
tados e da União. A eleição 
aconteceu durante a última 
reunião ordinária dos con-
selheiros, na sede da PGMP 
em Florianópolis-SC.

Negócios

ESTÃO ABERTAS as 
inscrições para a Feira do 
Empreendedor da Paraíba, 
que vai acontecer nos dias 
19 a 22 de setembro, no 
Forrock, em João Pessoa, 
coordenado por Nelijane Ri-
carte. O tema será “Negó-
cios Inovadores e Susten-
táveis” e o evento oferece 
uma programação variada 
de palestras, oficinas, 
atendimento empresarial e 
digital. 

Amigas
NESTA SEGUNDA-

FEIRA o clube Amigas 
para Sempre promove 
sua reunião mensal no 
Sonho Doce, a partir das 
17h. Será com minidesfile 
da loja Dress, com ajuda 
filantrópica para o Lar da 
Providência.

FOTO: Divulgação

 BACANA! O can-
tor e compositor Zé 
Ramalho será a estrela 
que vai encerrar as fes-
tividades de inauguração 
da primeira etapa do 
Centro de Convenções 
de João Pessoa. O even-
to acontece amanhã, 
a partir das 19h, sob o 
comando do governador 
Ricardo Coutinho.

Lúdicas letras
A PROFESSORA carioca, Binha Cardoso, estará 

em João Pessoa no próximo dia 15 de setembro para 
proferir a palestra “Experiência, abstração e o processo 
de letramento: lúdicas letras”. 

Será com entrada livre, às 9h, no Sindicado dos Es-
tabelecimentos de Ensino do Estado da Paraiba, numa 
promoção da Editora Rium.

Innovare
O PROJETO “Ensinando 

a Pescar”, desenvolvido com 
reeducandos da Comarca de 
Guarabira, numa iniciativa do 
juiz Bruno Azevedo, da 1ª Vara 
Mista, foi selecionado como um 
dos finalistas do Prêmio Inno-
vare 2012.

O prêmio, que vai ser 
realizado em dezembro, está 
na sua nona edição, sendo 
considerado um dos mais res-
peitáveis na área jurídica em 
todo o Brasil.

Conselho
O CONSELHO Regio-

nal de Serviço Social da 
Paraíba, além de partici-
par amanhã da Parada da 
Diversidade, vai promo-
ver no próximo dia 31, o 
evento “Debatendo sobre 
Estágio e Parecer Social: 
prática profissional e re-
soluções CFESS”. Será na 
Casa dos Conselhos em 
João Pessoa e as inscri-
ções vão até o dia 28. 

Zé Ramalho

O Ditador
O HUMORISTA Sa-

cha Baron Cohen retorna 
às comédias ácidas com 
o filme O Ditador, que 
está em cartaz no Cines-
paço do Mag Shopping. 
No filme, ele interpreta o 
ditador Aladeen que ten-
ta fazer de tudo para que 
a democracia não chegue 
ao seu país.
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Governo inaugura 1ª etapa
CENTRO DE CONVENÇÕES

Presença da Força 
Nacional de Segurança 
na PB é prorrogada

Página 14

A primeira etapa do Cen-
tro de Convenções será inagu-
rado amanhã pelo Governo da 
Paraíba. O governador Ricar-
do Coutinho assegurou que o 
Centro de Convenções estará 
pronto no primeiro semestre 
de 2013, quando serão inau-
gurados o congresso e o teatro. 
“O Salão de Exposições, que 
estamos entregando agora, 
um espaço de 19 mil metros 
quadrados, vai trazer a João 
Pessoa as grandes feiras que 
deixávamos de atrair”, disse.

A solenidade de inagura-
ção na tarde deste domingo 
começa às 17h e conta com 
programação especial onde 
está incluído um show do can-
tor e compositor paraibano Zé 
Ramalho & Banda Z.

O salão que será inaugu-
rado é uma estrutura moder-
na, com cobertura térmica e 
acústica, que não reproduz o 
barulho da chuva. Até agora, 
foram investidos R$ 94 mi-
lhões, sendo R$ 70 milhões 
do Governo do Estado e R$ 24 
milhões do Governo Federal. 
A obra está orçada em R$ 170 
milhões.

O governador afirmou 
que o Centro de Convenções 
será um marco divisório na 
Paraíba, particularmente em 
João Pessoa, em relação à ca-
deia produtiva do turismo, que 
passa a ter novo patamar.

 
Estrutura
O Centro de Convenções 

será composto por quatro edi-
ficações: o mirante, o salão de 
exposições, o centro de con-
gressos e o teatro. O complexo 
está sendo erguido às margens 
da rodovia PB-008, em Jacara-
pé. A área construída será de 
48.676 metros quadrados. 

O equipamento terá três 
estacionamentos com capaci-
dade para mais de mil veícu-
los, com vagas exclusivas para 
ônibus e pessoas com neces-
sidades especiais. O centro de 
congressos tem 30 pilares com 
altura entre nove e 23 metros, 
deixando o teto em declive. O 
mirante fica sobre uma torre 
de 55 metros de altura, o equi-
valente a um prédio de 17 an-
dares. O mirante tem na planta 
a forma geométrica com os 
três lados iguais.

O diretor da Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
da Paraíba (Suplan), Ricardo 
Barbosa, que também é se-
cretário executivo das obras 
do PAC na Paraíba, disse que, 
com o Centro de Convenções, a 
Paraíba terá condições de dis-
putar grandes eventos, como 
convenções para cerca de 
quatro ou cinco mil pessoas. O 
equipamento vai impulsionar 
a construção de hotéis e res-
taurantes em João Pessoa.

Complexo estará todo 
pronto no primeiro 
semestre de 2013

“O Centro de Conven-
ções de João Pessoa será 
um dos mais modernos e 
mais belos do país, além de 
ter ótima localização. Seu 
projeto arquitetônico é mo-
dernissímo”. A avaliação é 
da presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), Ruth Avelino.

Para os representantes 
do trade turístico, o Centro 
de Convenções de João Pes-
soa irá mudar o cenário e a 
história do turismo parai-
bano. “Pela grandiosidade 
de seu complexo arquitetô-
nico e pelo favorecimento 
do mercado de eventos, o 
Centro transformará a ho-
telaria, a gastronomia e os 
profissionais do setor, que 
terão ampliadas as oportu-

nidades de emprego e ren-
da”, prevê o presidente da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis, secção Pa-
raíba (ABIH-PB), José Inácio 
Júnior.

De acordo com o em-
presário, o primeiro efeito 
da obra será o crescimento 
da oferta de hospedagem, 
com o surgimento de novos 
hotéis. Afora os quase 9,5 
mil leitos ofertados atual-
mente, a cidade se progra-
ma para receber mais três 
grandes hotéis na orla marí-
tima: Atlântico Praia Hotel, 
Laguna Praia Hotel e Sapu-
caia Mar Hotel, que estão 
em construção nas praias de 
Tambaú e Cabo Branco.

“O Centro de Conven-
ções será importante para o 

segmento turístico porque 
vai promover uma ocupação 
hoteleira permanente, du-
rante todo o ano, e não mais 
sazonal, como vem ocorren-
do”, enfatiza o dirigente da 
ABIH-PB.

Linha de ônibus
A linha de ônibus urba-

nos 507 (Cabo Branco) terá 
seu terminal de embarque 
e desembarque transferido 
extraordinariamente para o 
Centro de Convenções, que 
será inaugurado na tarde de 
amanhã, em João Pessoa, in-
formou a Superintendência 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob).

A mudança visa atender 
ao público que se deslocará 
para ver o Centro de Con-

venções e assistir ao show 
do cantor e compositor 
Zé Ramalho, que ocorrerá 
como parte da programação 
de inauguração.

Segurança
Para garantir a segu-

rança durante a solenidade 
de inauguração do Salão de 
Feiras do Centro de Conven-
ções de João Pessoa, neste 
domingo (26), a Polícia Mi-
litar vai atuar com 300 po-
liciais, que serão postados 
no local a partir das 14h. A 
programação da solenidade 
inclui show do cantor e com-
positor Zé Ramalho.

Serão 200 homens a pé, 
30 policiais do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), 
20 do Batalhão de Policia-

mento Ambiental, 12 do 
Batalhão de Policiamento 
de Trânsito (BPTran), 20 da 
Companhia Especializada 
em Atendimento ao Turis-
ta (Ceatur), 15 policiais do 
Batalhão de Cavalaria, além 
de homens de policiamento 
à paisana. As informações 
são do comandante do poli-
ciamento da Região Metro-
politana, coronel Jeferson 
Pereira da Costa.

O Corpo de Bombeiros 
vai utilizar 48 homens em 
cinco viaturas e ambulân-
cias, revelou o major Lins, 
relações públicas da cor-
poração. O acesso ao local 
do evento é feito pela rodo-
via estadual PB-008, onde 
o tráfego será controlado 
pelo BPTran.

Moderna arquitetura caracteriza estrutura

Eventos já agendados para este ano e 2013
 O Salão de Feira e Eventos 

do Centro de Convenções estreia 
suas atividades com a realização 
do 2º Festival de Turismo de João 
Pessoa, nos dias 28 e 29 de se-
tembro. Este evento, que deverá 
reunir cerca de 3 mil pessoas, vai 
trazer à capital profissionais de 
agências e operadoras da Bahia, 
Ceará, Alagoas, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Sergipe, além 
de agentes de turismo de outros 
estados.

O diretor comercial do 2º 
Festival de Turismo de João Pes-
soa, Claudio Júnior, avalia que 
o Centro de Convenções chega 
para potencializar o turismo de 
eventos na Paraíba, beneficiando 
vários setores.

Para este evento, considera-

do de médio porte, a organiza-
ção do festival reservou 12 hotéis 
para os 500 convidados. Cem 
pessoas foram contratadas para 
atuar diretamente no evento, 
sem contar os demais postos de 
trabalho terceirizados. O evento 
terá 100 estandes e será aberto 
ao público no segundo dia.

Supermercadistas
No mês de outubro, entre os 

dias 22 e 24, aproximadamente 
12 mil pessoas deverão visitar a 
8ª Convenção Paraibana de Su-
permercados (Consuper 2012). 
Serão 80 estandes de 250 indús-
trias e prestadores de serviços 
de todo o país. O presidente da 
Associação de Supermercados da 
Paraíba (ASPB), Cícero Bernardo 

da Silva, afirmou que o Centro 
de Convenções é um equipamen-
to que faltava à cidade de João 
Pessoa para eventos de médio e 
grande porte e vai impulsionar o 
turismo de eventos e negócios. A 
8ª Consuper deve gerar negócios 
da ordem de R$ 60 milhões.

Mais eventos
Para o ano de 2013, de acor-

do com a presidente do João 
Pessoa Convention Bureau, Elízia 
Lopes, estão agendados por esta 
entidade o Congresso da Socie-
dade Brasileira de Produtos de 
Materiais – SBP Marketing, para 
o mês de outubro; e o Congresso 
Brasileiro de Tratamento de Feri-
das, no mês de novembro.

O Convention Bureau traba-

lha atualmente na captação de 
mais dois eventos para o Centro 
de Convenções: o Congresso Bra-
sileiro da Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo (Abrajet), 
em 2014; e o Congresso Brasilei-
ro de Enfermagem, em 2015. Já o 
Campeonato Mundial de Robóti-
ca, que será realizado no Centro 
de Convenções, em 2014, foi uma 
conquista do Governo do Estado.

Elízia Lopes destaca a im-
portância do Centro de Con-
venções para a capital e para 
o Estado: “Este equipamento 
é de fundamental importância 
para o nosso turismo. O trade 
turístico há muito tempo neces-
sitava de uma grande estrutura 
para conseguir captar eventos 
de médio e grande porte”.

O Salão de Exposições, que será entregue amanhã, é um espaço de 19 mil metros quadrados, que vai trazer à capital paraibana eventos de grande porte

Com o Centro 
de Convenções 
o Estado da 
Paraíba terá 
condições 
de sediar 
grandes eventos

FOTO: Evandro Pereira



Presença da Força Nacional de 
Segurança na PB é prorrogada

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de agosto de 2012

O Ministério da Justiça 
prorrogou por mais 120 dias 
a permanência, na Paraíba, da 
Força Nacional de Segurança 
Pública. O ato foi publicado 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União, em Portaria 
de nº 1.841, assinado pelo 
ministro José Eduardo Car-
dozo. A FNSP é composta de 
31 policiais (seis delegados, 
16 agentes de investigação, 
sete escrivães e dois peritos) 
e desde o mês de setembro do 
ano passado analisa os quase 
1.500 inquéritos policiais que 
estavam paralisados e que 
foram instaurados no perí-
odo entre os anos de 2000 e 
2008 pela Delegacia de Cri-
mes Contra a Pessoa (Homicí-
dios), na Área Metropolitana 
de João Pessoa. Esta foi a ter-
ceira prorrogação.

De acordo com o ato do 
ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, a prorrogação 
da permanência da Força Na-
cional de Segurança Pública 
tem o fim de  preservar a or-
dem pública, a incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, 
através de operações conjun-
tas em segurança pública, no 
Estado da Paraíba, em apoio 
à Secretaria de Segurança Pú-
blica local, com o objetivo de, 
também, contribuir nas inves-
tigações policiais em curso e 
pendentes, sob o apoio logís-
tico e supervisão dos órgãos 
de segurança pública do ente 
federado solicitante.

Para prorrogar a perma-
nência do emprego do efetivo 
de policiais civis da Força Na-
cional de Segurança Pública 
no Estado da Paraíba, o Mi-
nistério da Justiça considerou 
a voluntariedade manifesta-
da pelo governador Ricardo 
Coutinho, para a realização 
de operações conjuntas em 
segurança pública.

Polícia judiciária
A meta principal da Força 

Nacional de Segurança Pública 
é fazer um serviço de polícia 
judiciária, para eliminar inqué-
ritos instaurados no período 
de 2000 a 2008 que estavam 
parados na Delegacia de Homi-
cídios. Os policiais civis fazem 
desde o ano passado um tra-
balho de enfrentamento no nú-
mero de homicídios registrado 
no Estado, o que está refletindo 
significativamente na meta es-
tabelecida pela Secretaria Es-
tadual da Segurança Pública e 
Defesa Social.

A Força Nacional de Se-
gurança Pública é coordena-
da na Paraíba pelo delegado 
do Estado do Maranhão, Hu-
maitan Oliveira, que não co-
menta sobre a prorrogação e 
nem faz qualquer balanço do 
trabalho já realizado, por or-
dem superior. 

No entanto, levanta-
mento feito junto ao trabalho 
já realizado pelos policiais 
aponta que as atividades es-
tão aceleradas e que muitos 
dos inquéritos em análises 
estão em fase de conclusão, 
com os respectivos crimino-
sos identificados, alguns de-
les já recolhidos à prisão.

Marcos Lima
marcosauniao@hotmail.com

Decisão do Ministério da 
Justiça garante que efetivo 
ficará mais 120 dias no Estado

A Secretaria de 
Estado de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh) 
começa na segunda-
-feira (27), na Casa da 
Cidadania de Manga-
beira, o cadastramen-
to de beneficiários dos 
programas sociais e 
moradores de rua que 
vivem no bairro. O 
objetivo é garantir ali-
mentação de todos no 
novo Restaurante Po-
pular de Mangabeira.

No local serão 
servidas mil refeições 
ao preço de R$ 1,00. 
Desse total, quinhen-
tas serão garantidas 
para pessoas carentes. 
Em uma reunião re-
alizada na Secretaria 
de Desenvolvimento 
Humano ficaram defi-
nidos critérios para o 
questionário que vai 
ser utilizado para o ca-
dastramento.

“O Governo do Es-
tado está reservando 
quinhentas refeições 
para as pessoas que 
são usuárias de pro-
gramas sociais como 
o Bolsa Família, a Ha-
bilitação Social, o Pão 
e Leite e outros para 
que elas sejam aten-
didas independentes 
de pegarem ficha ou 
não”, explicou a secre-
tária Cida Ramos.

Documentos 
A partir de  se-

gunda-feira (27) até 
a sexta-feira (31) o 
cadastro será feito na 
Casa da Cidadania por 
uma equipe formada 
por assistentes sociais 
e psicólogos que irão 
identificar a popula-
ção que vive em situa-
ção de vulnerabilidade 
econômica, por meio 
de um questionário.

As pessoas preci-
sam levar identidade, 
CPF, comprovante de 
residência (conta de 
água e luz), compro-
vante de renda (cartão 
do benefício, contra-
-cheque). Já com rela-
ção aos moradores de 
rua, a equipe irá fazer 
a abordagem e a ava-
liação de cada caso.

Com o cadastro 
desta população, ou-
tra frente de trabalho 
vai entrar em ação. A 
Sedh irá oferecer cur-
sos profissionalizan-
tes, na tentativa de 
resgatar a cidadania 
destas pessoas. “Va-
mos disponibilizar no 
segundo piso do res-
taurante cursos profis-
sionalizantes para as 
pessoas que foram ca-
dastradas pela Sedh”, 
finalizou Cida Ramos.

O Exército Brasileiro 
comemorou ontem o Dia 
do Soldado, homenageando 
Luís Alves de Lima e Silva, 
patrono do Exército Brasi-
leiro, que nasceu no dia 25 
de agosto de 1803. Em João 
Pessoa, as homenagens aos 
209 anos de nascimento do 
herói foram realizadas no 
15º Batalhão de Infantaria 
Motorizado e contou com a 
presença do vice-governador 
Rômulo Gouveia e diversas 
personalidades do Estado. 

Na ocasião, o general 
do Exército Carlos Alberto 
Teixeira disse que dentre as 
mais importantes missões 
realizadas pelos soldados pa-
raibanos, estão as missões no 
Haiti, a prestação de serviço 
à população brasileira, e par-
ticularmente na Paraíba, as 
obras da duplicação das BRs. 

Ele informou que no mês 
de novembro estarão embar-
cando para o Haiti 153 sol-
dados paraibanos. Eles fica-
rão seis meses naquele país 
cumprindo missão da Orga-

nização das Nações Unidas 
– ONU. O general disse que 
no Estado da Paraíba, o Exér-
cito dispõe de 2 mil e 300 
homens, sendo que apro-
ximadamente 2 mil estão 
instalados na Região Metro-
politana de João Pessoa e o 
restante, no Batalhão do mu-
nicípio de Campina Grande. 

Durante a solenidade 
pelo Dia do Soldado, foram 
entregues medalhas e brin-
des aos três primeiros alu-
nos do Ensino Fundamental 
de escolas públicas e priva-
das, vencedores do concur-
so de redação pelo Dia do 
Soldado. Os três primeiros 
colocados foram Pedro Ivo 
Tavares, do Colégio Pio X, 
Adrielle de Oliveira, da Es-
cola Municipal Zulmira de 
Novais e Ana Luíza de Car-
valho, do Colégio Motiva. 
Diversos soldados também 
foram agraciados com me-
dalhas de pacificação pelos 
relevantes serviços presta-
dos ao Exército.

Representando o gover-
nador Ricardo Coutinho na 
solenidade, o vice, Rômulo 
Gouveia, ressaltou a impor-

tância do Exército Brasilei-
ro e observou que o soldado 
tem uma importante missão 
nas fronteiras do país. “Essa 
é uma data importante para 
homenagear o patrono do 
Exército Brasileiro e também 
para manter firme a parceria 
existente entre o Governo e o 
Exército que vem nos dando 
apoio em todos os momentos, 
principalmente nos de calami-
dade”, disse Rômulo Gouveia. 

Serviço Militar
No Brasil, o serviço mili-

tar é obrigatório por lei desde 
1908. Ao completar 18 anos, 
todo rapaz deve se cadastrar 
em alguma das Forças Ar-
madas (Marinha, Exército ou 
Aeronáutica). Na estrutura do 
governo brasileiro, essas For-
ças estão integradas ao Mi-
nistério da Defesa e têm por 
objetivo a defesa dos direitos 
constitucionais. O soldado 
exerce atividade em tempos 
de guerra e na manutenção 
da paz, dentro e fora do país. 

Duque de Caxias
Duque de Caxias nasceu 

no arraial Fluminense cha-

mado de Porto Estrela, no 
Rio de Janeiro. Ele foi exem-
plo de militar, estadista e um 
grande brasileiro. 

Durante sua vida pú-
blica recebeu honrarias e 
condecorações. Foi barão, 
conde, marquês, duque e 
cavaleiro imperial da Or-
dem do Cruzeiro, recebeu 
medalha ao Mérito Militar 
e outras distinções. Duque 
de Caxias – o Pacificar –, 
foi um herói e Patrono do 
Exercito Nacional. Ele fa-
leceu no dia 7 de maio de 
1880, em Valença no Rio de 
Janeiro, aos 77 anos.

Exército comemora Dia do Soldado
HOMENAGEM

José Alves
zavieira2@gmail.com

A solenidade em comemoração do Dia do Soldado foi realizada ontem no 15o Batalhão de Infantaria Motorizado, em João Pessoa
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Começa na 
segunda-feira 
cadastro para 
restaurante
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Na Paraíba o 
Exército 
Brasileiro 
dispõe de 
dois mil e 300 
homens, em 
JP e Campina



Empresas da PB servem de modelo
troCa de experiênCia

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

Sete empresários do 
Estado de Roraima virão 
à Paraíba visitar empre-
sas locais, vencedoras do 
prêmio de competitivida-
de para Micro e Pequenas 
Empresas - MPE Brasil - e 
que se destacam na busca 
pela excelência em ges-
tão. A troca de experiên-
cia acontecerá na próxima 
segunda e terça-feira (27 
e 28 de agosto), em João 
Pessoa. Na quinta-feira, os 
empresários seguem para 
Natal (RN), para conhece-
rem vencedores do mesmo 
prêmio no estado vizinho.

 “Essa visita é salutar 
para o processo de melho-
ria contínua das empresas, 
já que ela traz a oportuni-
dade de troca de experi-
ências entre empresas que 
buscam a excelência de sua 
gestão”, destacou a analista 
técnica do Sebrae e gesto-
ra estadual do Prêmio MPE 
Brasil, Cláudia Pereira. 

As empresas paraiba-
nas que receberão os em-
presários do Norte são a 
Softcom Tecnologia, a Ro-
val Farmácia de Manipula-
ção e a Realiza Empreen-
dimentos Imobiliários. A 
escolha das empresas foi 
feita pela coordenação do 
Projeto Excelência em Ges-
tão de Roraima e leva em 
consideração a afinidade 
das atividades.

Prêmio MPE Brasil
O Prêmio MPE Brasil é 

uma realização do Sebrae, 
Movimento Brasil Competi-
tivo, Gerdau e Fundação Na-
cional da Qualidade (FNQ). 
Criado para reconhecer em-
presários e instituições que 
investem em conceitos e 
práticas de gestão, a inicia-
tiva busca valorizar ideias 
e difundir valores, como o 
aumento da qualidade, da 
produtividade e da compe-
titividade das micro e pe-
quenas empresas.

 As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas 
até o dia 31 de agosto pela 
internet, no sitewww.pre-
miompe.sebrae.com.br ou 
nos postos de atendimen-
to do Sebrae. As empresas 
concorrem, num primeiro 
momento, com outras em-
presas de seus Estados. 
Todas as vencedoras parti-
cipam automaticamente da 
etapa nacional da premia-
ção, com os concorrentes 
de todo o Brasil.

 Em 2011, o MPE Bra-
sil premiou na Paraíba em-
presas em cinco categorias: 
Roval Farmácia de Manipu-
lação (categoria comércio); 
Realiza Empreendimentos 
Imobiliários (categoria 
serviços), Famiglia Muccini 
(categoria serviços turis-
mo), Colégio IPI (categoria 
educação) e Fazenda Mi-
moso (categoria agrone-
gócios). A farmácia Roval 
também foi vencedora na-
cionalmente na categoria 
comércio.

Empresários de Roraima
vêm conhecer vencedoras de 
prêmio de competitividade

Uma parceria entre 
as Secretarias de Estado 
da Cultura e da Educa-
ção possibilitou a dis-
ponibilização da Escola 
Estadual Álvaro Cabral, 
entre os dias 30 de agos-
to a 2 de setembro, para 
os participantes da 13ª 
edição do Festival Na-
cional de Artes de Areia. 
Estão disponíveis 60 va-
gas gratuitas e os inte-
ressados devem enviar 
e-mail para cadastro até 
a quinta-feira (30), às 
16h, no endereço gore-
tisecult@gmail.com.

Esta foi a solução 
encontrada pela orga-
nização do festival para 
que todos possam usu-
fruir das atrações do 
evento, uma vez que a 
cidade de Areia e seus 
equipamentos de hos-
pedagem tendem a fi-
car preenchidos com 
turistas de todo o país. 
A escola estará dispo-
nível a partir das 18h 
do dia 28 deste mês. 
O email para cadastro 
será encaminhado para 
articuladora da Secult, 
Goreti Silva, com o as-

sunto “hospedagem 
alternativa” e deverá 
conter nome, telefone 
para contato, números 
de identidade e CPF.

A lista com todos os 
nomes cadastrados será 
entregue ao segurança 
da escola e os aprovados 
deverão levar documen-
to de identificação com 
foto para utilizarem o 
espaço. Na escola, esta-
rão disponíveis seis salas 
amplas e dois banheiros 
(feminino e masculino) 
com chuveiro. O local 
será disponibilizado gra-

tuitamente aos cadas-
trados que, no entanto, 
deverão levar seu mate-
rial para hospedagem, 
a exemplo de barracas 
de acampamento e col-
chões, além de materiais 
pessoais, como lençol e 
toalhas.

A Escola Estadual Ál-
varo Cabral está localiza-
da à Rua Floriano Peixo-
to, Centro, s/n, Areia-PB. 
Para maiores informa-
ções, falar com a produ-
tora do Festival, Rebeca 
Oliveira, no telefone (83) 
8828-9639.

Governo vai facilitar hospedagem 
a visitantes no Festival de Areia 

parCeria

 A cidade de Areia programa uma série de atrações para o Festival Nacional de Artes, que será aberto no próximo dia 28
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O juiz da Comarca de 
Cruz do Espírito Santo, Edu-
ardo Barros, negou pedi-
do de liberdade provisória 
requerido por Adiene Afra 
Tavares Rocha e Renato Oli-
veira de Souza, denunciados 
como autores intelectuais 
da execução a tiros, de Se-
bastião Cirilo da Rocha Neto, 
proprietário da empresa de 
reciclagem Ecolimp.  Em seu 
parecer pelo indeferimento 
do pedido, o representante 
do Ministério Público desta-
cou que a materialidade do 
fato restou fartamente com-
provada e que os indícios de 

autoria, corroborados pela 
prova oral, são indiscutíveis, 
além do temor das testemu-
nhas de represálias por par-
te dos réus. Já o magistrado 
lembrou que ambos não 
apresentaram nada que con-
tradissesse os fundamentos 
ensejadores de suas prisões 
preventivas. 

Segundo a peça acusató-
ria, no dia 16 de outubro de 
2011, Sebastião foi atingido 
por tiros fatais de arma de 
fogo disparados por Walter 
de Oliveira, que teria sido 
contratado por sua própria 
esposa Adiene e o amante 

Renato Oliveira, gerente da 
referida empresa e primo 
do executor, capturado dias 
atrás no Estado do Amapá. 
O fato se deu em 16 de ou-
tubro de 2011, à traição e 
de emboscada, na localidade 
conhecida por Cober, na zona 
rural do referido município.

Quebra de sigilo
A Justiça também de-

terminou a quebra de sigi-
lo bancário dos envolvidos, 
diante das evidências de cri-
me praticado mediante paga 
ou promessa de recompensa 
e também, com o objetivo de 

identificar os beneficiários 
da morte, segundo os autos, 
motivada pela vantagem fi-
nanceira que seria obtida 
por Adiene, principalmente 
com recebimento de milio-
nário seguro de vida.

 A decisão foi tomada 
ainda com base nas dificul-
dades relatadas pela auto-
ridade polícial responsável 
pelas investigações, diante 
das iminentes represálias às 
testemunhas por parte de 
Adiene, o que poria em risco 
a aplicação da lei penal tanto 
em relação  ao autor quanto 
aos mandantes do homicídio.

Uma operação da Polícia 
Civil fechou um local onde 
funcionava uma rinha de ga-
los na manhã de ontem, na 
cidade de Monteiro, no Ca-
riri paraibano. A operação 
prendeu ainda duas pessoas 
e apreendeu várias armas 
que estavam com os donos 
do local. A operação cumpriu 
mandados de busca e apre-
ensão da Justiça.

 Policiais civis do Grupo 
Tático Especial (GTE) da 4ª 
Delegacia Regional passaram 
a investigar o local depois de 
uma denúncia anônima feita 
há alguns meses e repassa-
ram o material das investiga-
ções para a Justiça. Na manhã 
desta sexta, o juiz da 3ª Vara 
da Comarca de Monteiro ex-
pediu os mandados e a polí-
cia realizou a operação deno-
minada 13, em referência ao 
número do animal explorado 
nas rinhas no jogo do bicho. 

No momento da aborda-
gem na operação, cerca de 60 
animais estavam alojados em 
gaiolas. Foram apreendidas 
seis armas, sendo dois re-

vólveres, duas espingardas e 
dois rifles, além de munição. 
Os dois homens presos coor-
denariam o negócio das bri-
gas entre os animais, segun-
do o delegado Gilson Duarte.

“Utilizar animais em 
brigas e disputas, causando 
maus tratos é contravenção 
penal”, disse o delegado Da-
nilo Orengo. Por isso, os dois 
homens assinaram um Ter-
mo Circunstanciado de Ocor-
rência (TCO) e foram libera-
dos. Eles foram autuados em 
flagrante pelo posse ilegal de 
armas, mas responderão em 
liberdade.

 A denúncia foi feita pelo 
Disque Denúncia, através do 
número 197. Danilo Orengo 
pediu para que as pessoas 
continuassem deunciando as 
práticas criminosas através 
do número, já que a ligação 
é gratuita, não precisa se 
identificar e o sigilo é abso-
luto. Ele frisou que graças ao 
disque denúncia, 25 armas 
foram aprendidas em menos 
de um mês em três opera-
ções na região do Cariri.

Justiça nega liberdade a acusados
de assassinar empresário em 2011

CrUZ do eSpÍrito Santo

Operação da Polícia Civil
fecha uma rinha de galo

eM Monteiro

Policiais localizaram galos em gaiolas e arena montada para briga

FOTO: Divulgação
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Seminário discute o turismo rural
EM CAMPINA GRANDE

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Segundo a UEPB, ainda este ano, serão plantadas 
800 mudas no quartel do 31º Batalhão de Infantaria 
Motorizado; 200, na Embrapa e 25 na sede da Polícia 
Federal. Estão sendo plantadas mudas de ipês e árvores 
frutíferas produzidas nos viveiros da UEPB, instalados 
no Campus I.

l FuRto

 O candidato a vereador Napoleão Maracajá (PC do B) 
prestou queixa na Central de Polícia porque duas placas de 
campanha instaladas no Conjunto Severino Cabral foram 
furtadas. Em um dos casos, a casa onde estava uma placa 
também teria sido apedrejada pelos criminosos.

l MotIvAção

De acordo com Napoleão Maracajá, na casa apedrejada 
vive uma senhora de 93 anos. O candidato a vereador, que 
é presidente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais do Agreste da Borborema, não descarta 
a possibilidade de o furto ter sido uma ação política.

Invasão
 

Cresce o número 
de estabelecimentos que 
invadem o passeio público 
ao longo das duas faixas 
do Canal de Bodocongó. 
São lanchonetes, bares e, 
principalmente, oficinas 
em geral que ocupam 
livremente tanto a calçada 
quanto a ciclovia e até 
mesmo o acostamento da 
avenida.

Mais verde

O programa “Adote uma Árvore” da Universidade 
Estadual da Paraíba desenvolve uma série de parcerias 
com o Exército, Polícia Militar, Polícia Federal, Embrapa, 
administração do estádio O Amigão e outras instituições 
para o plantio de mudas em espaços públicos da 
cidade.

objetivo

O esforço é para diminuir o déficit de árvores em 
Campina Grande, que hoje é de 700 mil plantas. Na 
última quarta-feira, a equipe formada por estudantes e 
docentes de Biologia, sob a coordenação do professor 
Ivan Pereira Dantas, esteve arborizando o estádio O 
Amigão.

Sem controle
 

Há alguns meses, a 
assessoria da STTP anunciou 
que vários proprietários 
haviam sido notificados e 
que alguns casos até estavam 
a cargo da Procuradoria 
do Município. Ainda assim, 
o fato é que o número de 
estabelecimentos às margens 
do Canal de Bodocongó só 
tem crescido.

Previsão

Encontro 

Começa nesta segunda-feira o 2º Encontro de Iniciação 
à Docência (ENID), realizado pela UEPB. O evento, que 
integra as iniciativas do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência, segue até o dia 31, no CCT em 
Campina Grande. A segunda edição do Enied vai abordar o 
tema “Conquistas e desafios na profissionalização docente” 
e contará com uma programação que inclui palestras, 
comunicações orais, minicursos, oficinas, apresentação de 
pôsteres e relatos de experiência.

Recursos
Barrado pelo juiz de primeiro grau, com sentença con-

firmada pelo TRE, o professor Flávio Romero (PMDB), ex-
secretário de Educação do Município, confirmou que seus 
advogados já encaminharam recurso ao Tribunal Superior 
Eleitoral para tentar reformar a decisão. O peemedebista 
teve a candidatura indeferida em virtude de contas de sua 
gestão à frente da secretaria terem sido reprovadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Ele é considerado um dos 
candidatos favoritos do PMDB na disputa proporcional.

Evento acontece 
paralelamente a 8ª Ruraltur 
a partir da próxima quinta

As melhores práticas 
do turismo rural da região 
do Nordeste brasileiro e de 
outros países das Américas 
serão mostradas e debati-
das durante o 3º Seminário 
Nordeste de Turismo Rural, 
que acontece nos dias 31 de 
agosto e 1º de setembro. O 
evento acontece paralela-
mente a 8ª Ruraltur (Feira 
Regional de Turismo Ru-
ral), no auditório da Fiep, 
em Campina Grande, e será 
aberta no próximo dia 30 
de agosto.

O seminário tem como 
tema “Um novo olhar para 
o turismo rural – inves-
timentos e produção” 
e vai apresentar novas 
perspectivas para o am-
biente rural, resgatando 
tradições e a vida no cam-
po com agronegócios, tril-
has ecológicas e outros 
atrativos do meio rural.

Durante os dois dias 
de evento, haverá nove 
palestras, além de painéis 
de casos de sucesso dos 
nove estados da região 
Nordeste. Destacam-se as 
que mostrarão exemplos 
de turismo rural no Caribe 
e no México. O evento tam-
bém contará com palestras 
de representantes do Minis-
tério do Turismo, do Sebrae 
Nacional e do Instituto de 
Desenvolvimento do Turis-
mo Rural (Idestur).

As atividades criati-
vas com foco na produção 

Lágrimas

A deputada estadual Daniella Ribeiro (PP), candidata a 
prefeita da coligação “Pra Campina crescer em paz”, respondeu, 
nas redes sociais, às críticas por ter aparecido chorando durante 
quase todo o tempo de exibição do seu segundo Guia Eleitoral 
na TV. Sem se referir ao caso, Daniella respondeu indiretamente. 
“Tomo para mim as dores e angústias de cada cidadão. Estou aqui 
por um chamado. As pessoas esperam de mim uma resposta, e, 
acreditem, eu darei”, declarou a prefeitável pepista, via Twitter.

associada ao turismo, de-
senvolvidas no Brejo parai-
bano, também serão tema 
de palestra durante o Semi-
nário. Outro assunto a ser 
debatido será o turismo 
de experiência como nova 
tendência de mercado. As 
políticas públicas e ações 
de inclusão social no turis-
mo rural serão discutidas 
na palestra do coordena-
dor geral de Segmentação 
do Ministério do Turismo, 
Wilken Souto. A gestão as-
sociativa do Vale dos Vin-
hedos no Rio Grande do Sul 
também será debatida no 
evento.

Os demais temas serão 
investimento e produção, 

além da relevância do tu-
rismo rural para o desen-
volvimento do destino tu-
rístico. Os participantes 
conhecerão ainda como é 
feito o agroturismo na Amé-
rica Latina e no Caribe, as 
redes de turismo rural cu-
linário também no Caribe 
e as fazendas rurais do Mé-
xico.

Para participar do 
Seminário é preciso in-
screver-se previamente pe-
los telefones 2108-1256 ou 
2108-1272. O investimento 
é de R$80, com 50% de 
desconto para estudantes 
e filiados às entidades de 
classe do turismo. 

A Fan Page do Sebrae 

Paraíba irá premiar seus 
seguidores com inscrições 
para o 3º Seminário Nor-
deste de Turismo Rural. O 
vencedor da promoção tam-
bém ganhará uma diária no 
Hotel Serra Golfe, em Ba-
naneiras. Para participar é 
preciso responder corre-
tamente o nome do local ou 
município da foto que será 
postada até o dia 28 deste 
mês. O primeiro comentário 
com a resposta correta gan-
hará a hospedagem em Ba-
naneiras e a inscrição para 
o seminário. Os segundo e 
terceiro lugares ganham a 
inscrição. Para participar, 
visite www.facebook/Se-
braeParaiba.

Praça com estátua do rei do ritmo Jackson do Pandeiro, um dos cartões postais da cidade 

FOTOS: Divulgação

O Programa Mobilidade 
Urbana com o apoio da Su-
perintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos (STTP), 
a 3ª Companhia de Policia-
mento de Trânsito de Campi-
na Grande (Cptran), o Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu), O Segundo Ba-
talhão do Corpo de Bombeiros 
Militar (2º BBM) e a Associa-
ção dos Deficientes Físicos re-
alizaram uma blitz educativa 
ontem pela manhã, nos cru-
zamentos do centro da cidade, 
em Campina Grande. 

A ação solidária, que 
ocorreu em virtude da Sema-
na do Trânsito, teve como fi-
nalidade orientar e educar os 
condutores de veículos, como 
também os passageiros e pe-
destres, quanto aos proble-
mas causados no trânsito. 

Major Fábio Santos, citou 
outros objetivos da campanha 
“Por um Trânsito Consciente”. 
“Evitar o consumo de álcool 
ao conduzir veículos, o núme-
ro excessivo de acidentes com 
motos, vítimas relacionadas a 
acidentes automobilísticos, 
são temas importantes para 
serem abordados e nós, a 
equipe dos Bombeiros, tive-
mos a oportunidade de ir às 
ruas na cidade espalharmos 
essa iniciativa”, disse o co-
mandante do 2º BBM.

Panfletos educativos fo-

STTP e PM realizam blitz educativa
MoBILIDADE uRBANA

ram distribuídos com as infor-
mações necessárias à popu-
lação. Em algum dos folhetos, 
foram disponibilizados os tele-
fones do Samu e dos Bombei-
ros, 192 e 193, respectivamen-
te. Mas o que causa dúvidas em 
muitos casos é: quando se deve 
solicitar esse tipo de serviço? 

O indivíduo deve soli-
citar o Samu, em casos de: 
sentir dores no peito de apa-
recimento súbito, situações 
de intoxicações e envenena-
mentos, queimaduras graves, 
trabalhos de parto com risco 
de morte da mãe ou do feto, 
etc. Aos bombeiros, será in-
dispensável quando houver: 

incêndios, acidentes de trân-
sito com pessoas presas em 
ferragens, salvamentos aquá-
ticos, choques elétricos, desli-
zamento de terra, etc.

O uso da seta foi outro 
ponto ressaltado durante as 
blitz. Apesar de a população 
ser consciente da obrigatorie-
dade e para que sirvam as se-
tas, alguns motoristas acabam 
esquecendo-se de usá-las. Aos 
condutores “esquecidos”, o não 
uso das setas pode custar R$ 
127,69 e a perda de cinco pon-
tos na carteira de habilitação.

Aos motoristas que esta-
cionarem nas vagas reservadas 
para deficientes físicos e não 

possuírem credencial, licença 
para utilizar essas vagas, o aler-
ta: serão multados. A infração 
custará R$ 53,20 e a diminui-
ção de três pontos na carteira 
de habilitação.

Conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro, transpor-
tar animais domésticos nos 
veículos também pode acar-
retar em grandes acidentes. 
O recomendável é que os bi-
chos estejam presos em cintos 
compactados, ou em caixas 
próprias para locomoção de 
animais, como uma portinho-
la na frente, afiveladas pelo 
cinto de segurança do carro. 
E, no banco de trás.

Soldados do policiamento de trânsito, bombeiros e atores caracterizados durante o evento  

Kalyenne Antero
Especial para A União



Queda no FPM sufoca municípios
SEM RECEITA 

Repasses caíram 36,2% de 
maio a julho, “engessando” 
ainda mais as prefeituras
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TRE conclui até terça 
pedidos de impugnação 
de candidaturas na PB
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antonio Radical 
(PSTU)

O candidato realiza reu-
niões pela manhã. A partir das 
15h30, faz caminhada no Gei-
sel e em Mandacaru. Às 20h, 
participa da celebração dos 
85 anos de aniversário da Ma-
çonaria, em Tambaú; às 21h, 
da Convenção Geral da Igreja 
Madureira, em Jaguaribe; e às 
22h30, participa do “Adora 
Jampa”, em Cruz das Armas.

Às 8h, a candidata faz 
bandeiraço e panfletagem 
com Estela em frente ao 
Mercado do Bairro dos Es-
tados. Às 11h30, reunião com 
lideranças, na Torre. Às 14h, 
reunião com profissionais da 
Educação; às 16h, caminhada 
em Mussumago, com concen-
tração na entrada do bairro 
pela PB-008.

O candidato, às 9h, faz 
caminhada em Mangabeira, 
com concentração na Aveni-
da Josefa Taveira. Às 16h, faz 
caminhada no Bairro São José, 
com concentração na entrada 
do bairro, pela Avenida Ruy 
Carneiro. À noite, participa 
de reunião com lideranças do 
bairro de Manaíra. 

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

Às 7h30, participa de 
café da manhã com pastores 
nos Bancários. Às 9h, faz cami-
nhada no Gervásio Maia. Às 12h, 
inaugura comitê no Bairro das 
Indústrias. Às 15h, se reúne com 
lideranças em Jaguaribe. Às 18h, 
inaugura comitê em Mangabei-
ra. Às 19h, se reúne com lideran-
ças da Ilha do Bispo e, às 20h, 
do Cordão Encarnado.

O candidato realiza, a 
partir das 8h, panfletagem na 
Lagoa. Às 9h, Renan se reúne 
com apoiadores de campanha 
no Comitê e, às 14h, participa 
de atividade cultural na Praça 
Rio Branco.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Priscylla Meira
priscyllameira@gmail.com

Os recursos do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) – única fonte de ren-
da para mais 90% dos mu-
nicípios paraibanos – vêm 
caindo vertiginosamente nos 
últimos três meses. De maio 
a julho deste ano, os valores 
dos decêndios despencaram 
36,2% e, de acordo com a 
previsão da Federação das 
Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup), o mês 
de agosto deve fechar a que-
da em 32%.

No mês de maio, o pri-
meiro repasse do FPM para 
os municípios paraibanos foi 
de R$ 115,5 milhões e a soma 
dos três decêndios foi de R$ 
170 milhões. Este mês, o va-
lor depositado nas contas 
das 223 prefeituras, no últi-
mo dia 10, foi de apenas R$ 
70 milhões e a previsão é que 

Uma comitiva, compos-
ta por deputados estaduais 
e representantes de alguns 
órgãos na Paraíba, vai inspe-
cionar as obras de transpo-
sição do Rio São Francisco, 
no período de 4 a 8 de se-
tembro. O grupo pretende 
percorrer cerca de 600 qui-
lômetros e elaborar um re-
latório fundamentado tecni-
camente sobre o andamento 
do trabalho.

A comitiva vai percor-
rer cinco municípios fa-
zendo o levantamento das 
obras que estão abandona-
das, paralisadas e em anda-
mento, conforme explicou 
o deputado estadual Assis 
Quintans (Democratas), 
que representará o Legisla-
tivo nesse trabalho.

O parlamentar falou 
do empenho da Casa de 
Epitácio Pessoa no sentido 
de fiscalizar e cobrar para 
que as obras sejam execu-
tadas. “Essa é uma iniciati-
va de extrema importância 
para nós, nordestinos, pois 
vai matar a sede de muita 
gente e ainda gerar empre-
go e renda. O presidente 
Ricardo Marcelo (PEN) me 

delegou a missão de acom-
panhar esse tema e essa 
viagem mostra a nossa pre-
ocupação com o assunto”, 
destacou.

Roteiro
A viagem terá como 

ponto de partida o municí-
pio paraibano de São José de 
Piranhas, de onde a comitiva 
segue em direção a Salguei-
ro e Cabrobó, que ficam lo-
calizados em Pernambuco, e 
onde se encontra o primeiro 
ponto de captação do Eixo 
Norte. O grupo segue para 
Petrolândia (onde se encon-
tra ponto de captação do 
Eixo Leste), depois para Ser-
tânia e finaliza a viagem em 
Monteiro-PB.

Comitiva
Além do deputado As-

sis Quintans, integram a 
comitiva o representante 
do Ministério da Integra-
ção Nacional, José Luis de 
Sousa; o presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado, 
Fernando Catão; o arcebis-
po da Paraíba, Dom Aldo 
Pagotto; representantes da 
imprensa, entre outros.

Defensores públicos ina-
tivos não têm direito a votar 
para escolha dos membros 
do Conselho Superior da De-
fensoria Pública da Paraíba, 
biênio 2012/2013. A decisão 
foi tomada pela 2ª  Seção Es-
pecializada  Cível do Tribunal 
de Justiça. A eleição ocorre no 
próximo dia 31.

Os desembargadores de-
cidiram, por unanimidade, 
dar provimento ao Agravo 
Interno interposto pela De-
fensoria Pública  nos autos 
do Mandado de Segurança, 
nº 999.2012.000564 -3/001, 
uma vez que “os inativos não 
são mais considerados mem-
bros da carreira de defensor 
público, pois o vínculo com 
a administração pública fora 
modificado com a aposenta-
doria, mantendo apenas rela-
ção com a Previdência Social 
e não mais com a instituição”.

De acordo com o coor-
denador jurídico da DPPB, 
André Herbert Cabral Borba, 
a decisão proferida pelo TJPB 
entrou no mérito da discus-
são existente em relação ao 
direito ou não de participa-
ção dos aposentados na elei-
ção do Conselho Superior da 
instituição. “Nessa decisão, o 
Tribunal de Justiça reconhece 
que, estando o defensor pú-
blico aposentado, a função à 
qual ocupava passa a encon-
trar-se em estado de vacân-
cia”, explicou.

Já em relação ao pedido 
de suspensão de liminar in-
terposto ao Superior Tribu-
nal de Justiça pela Defensoria 
Pública, em momento algum 
o presidente da corte julgou 
o mérito quanto ao direito 
dos inativos de participar na 
eleição do Conselho Superior, 
assim como fez o Tribunal de 
Justiça do Estado. O STJ ape-
nas reconheceu a ausência de 
requisitos legais para a apre-
ciação do pedido de suspen-
são de liminar, uma vez que 
não há, no caso, ofensa direta 
à  ordem pública.    

“Em razão do fato de que 
o STJ não se posicionou sobre 
a possível participação dos 
inativos na eleição do Con-
selho Superior da DPPB, re-
conhecendo apenas vício de 
ordem processual, vigora a 
decisão do TJPB de  que os de-
fensores aposentados não têm 
direito de participar do pleito 
do próximo dia 31”, acrescen-
tou o coordenador jurídico.

a Paraíba feche o mês com 
um repasse total de 115,7 
milhões.

Para o presidente da 
Famup, Rubens Germano, 
as quedas consecutivas no 
orçamento dos municípios 
devem engessar ainda mais 
as prefeituras, que terão 
que contar moedas para 
cumprir todas as despesas 
do mês. “A previsão é que 
haja um acréscimo nos va-
lores dos próximos repas-
ses, mas após três meses de 
quedas consecutivas, fica 
difícil compensar os preju-
ízos que já foram causados”, 
afirmou.

As quedas em série dos 
repasses do FPM podem ser 
explicadas pela isenção do 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) e pela 
restituição do Imposto de 
Renda (IR), que teve o tercei-
ro lote liberado no último dia 
15. É que o FPM é formado 
por 22,5% da receita líquida 
destes dois impostos.

“A isenção do IPI é um 
tipo de incentivo oferecido 
pelo Governo Federal para 

aquecer a economia do país 
que afeta diretamente e pre-
judica os municípios, que 
dependem do FPM para pa-
gar serviços essenciais. Com 
essas quedas no valor dos re-
passes, ficamos com o orça-
mento engessado”, afirmou 
Rubens Germano.

Para tentar driblar as 
dificuldades provocadas pe-
las oscilações de receita, o 
presidente da Famup reco-
menda que os prefeitos evi-
tem contrair novos gastos e 
tentem fazer uma reserva de 
recursos.

“Após pagar todas as 
vinculações orçamentárias 
dos municípios, como educa-
ção, saúde e folha de pessoal, 
sobra menos de 6% para os 
prefeitos pagarem dívidas 
antigas e fornecedores, mas 
é preciso apertar ainda mais 
os cintos para evitar um de-
sequilíbrio total nas finanças 
municipais”, alertou Rubens 
Germano, destacando que os 
gestores não devem contrair 
dívidas sem dinheiro em cai-
xa, para serem pagas na pró-
xima gestão. 

Comitiva de deputados 
vai inspecionar obras

TJ decide que 
inativos não 
podem votar 
no Conselho 

TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO 

Quintans: questão é de extrema importância para o Nordeste

A Emenda Constitu-
cional nº 58/09/12 defi-
niu os limites máximos 
para que os legislativos 
locais fixassem o número 
de vereadores. Com isso, 
alguns municípios muda-
ram o número de parla-
mentares de acordo com 
a população. Na Paraíba, 
52 cidades alteraram o 
número de candidatos, 
somando um total de 
150 novas vagas, sendo 
o quinto Estado do Nor-
deste com maior número 
de concorrentes, ficando 
atrás de Bahia, Pernam-
buco, Ceará e Maranhão. 
Essas cadeiras serão dis-
putadas por mais de dez 
mil candidatos nos 223 
municípios.

Um levantamento 
da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) 
revelou, ainda, que o Es-
tado do Pará foi o que, 
proporc iona lmente , 
criou mais cadeiras, sen-
do seguido pelo Ceará 

(414), e Maranhão (372). 
Em termos absolutos, 

os municípios da Bahia 
criaram 643 novas cadei-
ras, seguido dos Muni-
cípios do Estado de São 
Paulo com 639 cadeiras. 
Os que menos criaram fo-
ram Roraima, com 11, e 
Amapá, com 14 cadeiras.

É importante chamar 
atenção que esta mesma 
emenda também alterou 
os limites de recursos para 
o  financiamento das Câ-
maras. Assim, este aumen-
to no número de cadeiras 
pode trazer alguns pro-
blemas devido às restri-
ções orçamentárias que as 
Câmaras vão ter.

Como nem todos os 
municípios que poderiam 
alterar o fizeram, serão 
então em disputa, segun-
do o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 57.434 va-
gas. Isto resulta em 5.390 
novas vagas de vereado-
res para esta eleição, ou 
10,4% acima dos eleitos 

em 2008. Somente cinco 
municípios alteraram seus 
números de cadeiras para 
menos e 1.695 municípios 
alteraram suas cadeiras 
para mais.

Ainda de acordo com 
o levantamento da CNM, 
estão concorrendo ao car-
go de vereador nesta elei-
ção um total de 432.867 
candidatos, sendo 136.057 
(31,5%) do sexo feminino, 
e 296.810 (68,5%) do sexo 
masculino. 

Por partido políti-
co, o PMDB tem o maior 
número de candidatos, 
41.500 (9,6%); seguido do 
PT, com 39.614 (9,2%); o 
PSDB, com 32.859 (7,6%); 
o PP, com 28.019 (6,5%); 
o PDT, com 25.524 (5,9%); 
o PSB, com 24.599 e o 
PTB com 23.938 (5,5%). 
Os partidos com o menor 
número de candidatos 
são o PCO, com somente 
13 (0,0%); o PSTU, com 
224 (0,1%) e o PCB com 
406 (0,1%).

Paraíba é quinto Estado do 
NE em número de vereadores 

MAIS VAGAS

Foto: Divulgação



TRE conclui julgamentos até 3ª
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de agosto de 2012

GERAL

Presidente disse que 
mais de 600 processos 
chegaram ao Tribunal

FoTo: ortilo Antônio

“Acho que o nível da 
campanha em geral e do 
Guia, que começou esta se-
mana, está bom e espero 
que continue assim até o 
final das eleições”. A afir-
mação foi feita ontem pelo 
presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral, desembar-
gador Marcos Cavalcanti, 
ao anunciar que até a próxi-
ma segunda-feira ou terça-
-feira, o Pleno da Corte deve 
concluir o julgamento dos 
626 pedidos de impugna-
ções de candidaturas que 
chegaram ao Tribunal.

Ele disse que, até a ma-
nhã de ontem, 348 desses 
processos já haviam sido 
julgados e que, mesmo ten-
do um prazo estabelecido 
para ser concluído, o julga-
mento pode ser ampliado 
devido a grande quantidade 
de processos.

O presidente do TRE ex-
plicou que esses pedidos de 
impugnação são oriundos 
não somente de coligações, 
mas também de partidos e 
de candidatos em caráter 
individual, no caso, contra 
concorrentes que, para os 
recorrentes, estão na dis-
puta de forma ilegal. Coli-
gações, partidos, candidatos 
ou cidadãos comuns podem 
pedir a impugnação de uma 
candidatura. Cabe à Justiça, 
portanto, decidir se o argu-
mento é válido ou não.

Sobre o Guia Eleitoral, 
que começou esta semana, 
Marcos Cavalcanti disse 
que, apesar do excesso de 
tarefas, já teve a oportuni-
dade de ouvir no rádio e de 
ver na televisão, e que gos-
tou do nível imposto pelos 
candidatos majoritários e 
proporcionais.

“Não temos visto troca 
de acusações e nem baixa-
rias, pelo menos, até agora 
e espero que, para o bem 
dos eleitores e dos próprios 
candidatos, essa realida-
de continue acontecendo”, 
comentou o presidente, ao 
salientar que “isso também 
demonstra uma maturidade 
política dos postulantes e é 
muito positivo para a demo-
cracia”.

O presidente do TRE 
também falou do clima da 
campanha de rua e obser-
vou que, em relação a cam-
panhas passadas, também 
tem predominado um cli-
ma de limpeza e de tran-
quilidade. Ele atribui isso 
à educação dos candidatos 
e eleitores, mas também à 
legislação que nos últimos 
anos proibiu out-doors e 
outros recursos que suja-
vam muito diversos espaços 
da cidade.

Concluindo, o pre-
sidente também elogiou 
a iniciativa da imprensa 
em realizar muitos deba-
tes porque, para ele, isso 
é o que mais proporciona 
oportunidade para que as 
pessoas conheçam melhor 
os candidatos. “Estamos 
até agora sem nenhum re-
gistro de irregularidade e 
isso demonstra o clima da 
campanha”, enfatizou.

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com

O deputado Edmilson 
Soares (PEN) disse ontem 
que, apesar de somar o maior 
número de parlamentares 
do plenário, o seu partido 
não vai enfrentar dificulda-
des para escolher o líder da 
bancada e que, para isso, já 
tem, inclusive, a sugestão do 
nome do deputado de Caja-
zeiras, José Aldemir.

“Não quero aqui desfa-
zer as qualidades de outros 
que, igualmente, integram a 
bancada, mas acho que José 
Aldemir é um nome que tem 
condições de unir e de enca-
minhar as tarefas de líder”, 
justificou Edmilson Soares 
que, além de dirigente da le-
genda, também é vice-presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado.

Ele acrescentou que, 
mesmo sugerindo apenas 

um nome, não gostaria que 
sua posição viesse a ser in-
terpretada como imposição, 
tendo em vista que qualquer 
um dos nove parlamentares 
da bancada também pode fa-
zer o mesmo, se, no caso, ti-
ver outra opção para liderar 
o partido.

Perguntado por que o 
PEN vem demorando tanto 
a escolher o seu líder no Po-
der Legislativo,  Edmilson 
ponderou que a criação e 
a definição dos dirigentes 
aconteceram há muito pou-
co, exatamente num perío-
do que todos os parlamen-
tares e a classe política do 
Estado em geral estavam 
começando a se envolver 
com as atividades das elei-
ções municipais.

“Ricardo Marcelo já fez 
anúncio nesse sentido e tenho 

certeza que, assim que passar 
esse tumulto de campanha, 
ele vai convocar uma reunião 
para tratar exclusivamente 
desse assunto da liderança e 
certamente estabelecer uma 
frequência de outras reuniões 
para tomadas de posições da 
bancada”, disse.

Edmilson Soares co-
mentou também que o fato 
de contar com parlamenta-
res da situação e da oposi-
ção não prejudica em nada 
a atuação do Partido Ecoló-
gico Nacional na Assembleia 
e no Estado inteiro. “Desde a 
criação que ficou claramen-
te estabelecido que cada um 
poderia seguir a orientação 
que achasse mais adequada, 
porque isso não iria causar 
problemas para convivên-
cia interna na agremiação”, 
disse. (A.J.)

Edmilson sugere Aldemir para 
líder do PEN na Assembleia

O senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB) defendeu on-
tem a união total da Paraíba 
em torno da Ferrovia Trans-
nordestina, no II Fórum de 
Transporte e Logística da Pa-
raíba, no auditório do Sebrae. 
Na ocasião, o parlamentar 
fez uma palestra abordando 
o tema: Investimentos Pú-
blicos em Infraestrutura na 
Paraíba.

“Não se trata aqui de 
políticas de menor interesse, 
pois a União, que tem uma dí-
vida histórica com a Paraíba, 
não pode deixar de atender a 
cobrança do governador, de 
todos os vereadores, dos três 
senadores, dos 36 deputados 
estaduais, do empresariado, 
da imprensa, enfim, de toda 
a sociedade paraibana”, ex-
plicou Cássio.

Durante a palestra mi-
nistrada para empresários 
e estudantes do setor de 
transportes e logística, Cás-
sio aproveitou para criticar o 
fato de que todos os estados 
do Nordeste já foram ou es-
tão sendo beneficiados por 
ações estruturantes do Go-
verno Federal, e até agora não 
foi incluído nenhum ramal da 
ferrovia para a Paraíba. 

Edmilson (foto) diz que Aldemir tem condições de dar encaminhamento às tarefas de um líder

Cássio prega 
união da PB 
por ramal 
de ferrovia

O Tribunal Regional 
Eleitoral decidiu ontem, 
por unanimidade, inde-
ferir o pedido de impug-
nação da candidatura 
do vereador Bira (PSB), 
mas o presidente do par-
tido, Ronaldo Barbosa, 
garantiu que, através 
da assessoria jurídica, já 
vem tomando as provi-
dências para recorrer.

A argumentação do 
PSB é basicamente a de 
que a decisão sobre con-
firmação ou negativa de 
candidatura se constitui 
numa prerrogativa in-
terna da legenda e que, 
por essa razão, o caso 
será levado à aprecia-
ção do Tribunal Superior 
Eleitoral.

A divergência é 
que entendemos que 
essa decisão não seria 
da competência da Jus-
tiça Eleitoral, mas da 
Justiça comum, que já 
se pronunciou sobre o 
assunto”, comentou o 
presidente do PSB, ao 

acrescentar que o caso 
está com a assessoria 
jurídica e que deve ter 
desdobramentos nos 
próximos dias.  

A decisão do Tribu-
nal Regional Eleitoral 
dando direito a Bira de 
permanecer candida-
to foi em concordância 
com a do Ministério 
Público Eleitoral, a do 
juiz Fabiano Moura de 
Moura e a do relator da 
matéria, o também juiz 
Tércio Chaves.    

Os membros do TRE 
entenderam que a can-
didatura de Bira deveria 
ser mantida porque, an-
tes mesmo da conven-
ção do partido no final 
de junho deste ano, ele 
já havia sido escolhido 
no Congresso do PSB 
com 32%. No entendi-
mento dos magistrados, 
obtendo esse percentu-
al, dentro das regras es-
tatutárias, o candidato 
deve constar na relação 
de candidatos. (A.J.)

Justiça libera Bira, 
mas PSB vai recorrer

CANDIDATURA

O eleitor flutuante vai 
decidir a eleição

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A pesquisa feita pela Consult, em João Pessoa, 
e publicada ontem pelo jornal Correio da Paraíba, 
mostra que 40 por cento do eleitorado que já se 
decidiram por um candidato ainda podem mudar o 
voto. Nesse caso, não há outra conclusão, que não 
seja essa: a eleição está indefinida na Capital da 
Paraíba. 

Em pesquisa existe um dado muito importante 
para se fazer a leitura do quadro político: o grau de 
fidelidade do eleitor para com o seu candidato. Se 
o eleitor não garante o voto ao candidato, de forma 
amarrada, é porque ele ainda poderá mudar de 
opinião e assim mudar o quadro. 

Para o candidato, a fidelidade do eleitor é 
de extrema importante. Nesse quesito, conforme 
a pesquisa da Consult quem está na frente é o 
candidato do PSDB, Cícero Lucena, seguido de 
Maranhão e Estela em terceiro lugar quanto a 
fidelidade. 

O eleitor fiel não mudará o voto seja qual for o 
quadro. Quem estiver bem nesse quesito tem tudo 
para caminhar sem muitas preocupações até o dia 
da eleição. 

Mas não só isso. A campanha praticamente 
começou agora, o Guia Eleitoral foi iniciado na 
terça-feira e muita coisa ainda poderá acontecer. No 
Guia os candidatos vão se apresentar para o eleitor 
mostrar suas propostas e ganhar confiança. 

O Guia, inclusive, poderá mudar a eleição.

Agora vai...

Por unanimidade, o TRE da Paraíba decidiu ontem que o vereador 
Bira poderá ser candidato à reeleição pelo PSB, seu partido. Bira havia 
se desentendido com a direção do PSB e o caso foi parar nas mesas 
dos juízes do TRE.

Cuidado para não transformar Bira em vítima.

outra eleição

Neste sábado serão realizadas eleições para a Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, e respectivos suplentes, 
da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB), para o biênio 
2012/2014. Ao todo, 335 magistrados e magistradas associados da 
entidade estão aptos a votar.

Três juízes de terceira entrância concorrem ao cargo de 
presidente da AMPB. Horácio Ferreira de Melo Júnior, José Célio de 
Lacerda Sá e Josivaldo Félix de Oliveira. 

O processo eleitoral ocorrerá das 10 às 16 horas. A contagem 
dos votos será feita logo após a finalização do pleito e, divulgado o 
resultado, ocorre a imediata investidura dos eleitos nos respectivos 
cargos.

Dizem que nunca se viu uma eleição tão acirrada na 
entidade.

E agora

Os servidores da Justiça Eleitoral da Paraíba anunciaram que entrarão 
em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. A 
decisão foi tomada em assembleia geral realizada no final da tarde de ontem 
na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). A categoria rejeitou 
a proposta de reajuste de 15,8% oferecida pelo governo federal. 

Na prática, os servidores já não trabalham desde ontem, quando foi 
iniciada uma paralisação de 48 horas, que se estende pelo dia de hoje.

E como é que vão ficar as eleições?

In loco

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) vai realizar uma visita para 
inspecionar as obras de transposição do Rio São Francisco no período de 4 a 8 
de setembro. Uma comitiva, composta por representantes de vários órgãos, 
vai percorrer cerca de 600 quilômetros e elaborar um relatório fundamentado 
tecnicamente sobre o andamento do trabalho.

A comitiva vai percorrer cinco municípios fazendo o levantamento 
das obras que estão abandonadas, paralisadas e em andamento, conforme 
explicou o deputado estadual Assis Quintans (Democratas), que representará 
o Legislativo nesse trabalho.

Um relatório será elaborado e enviado a presidente Dilma.



Brasília - O ministro re-
visor do processo do mensa-
lão, Ricardo Lewandowski, 
afirmou ontem que já espe-
rava “críticas” e “incompre-
ensões” por votar a favor da 
absolvição do deputado fe-
deral João Paulo Cunha (PT-
-SP). Ele defendeu que um 
juiz não pode dar seu voto de 
acordo com pressões da opi-
nião pública.

“Eu acho que o juiz não 

deve ter medo das críticas, 
porque o juiz vota ou jul-
ga com sua consciência e 
de acordo com as leis, não 
pode se pautar pela opi-
nião pública”, disse Lewan-
dowski, após participar de 
audiência pública no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
sobre o uso do amianto na 
indústria brasileira.

O ministro admitiu que 
seu voto foi um “contrapon-
to” ao do relator Joaquim 
Barbosa, que tinha defendi-
do a condenação. Disse que 

essa divergência é positiva 
para ajudar os outros inte-
grantes do Supremo a deci-
direm. “Cada juiz tem uma 
visão muito particular do 
conjunto de provas que exis-
te no processo. Então, esse 
contraponto entre relator e 
revisor ajudará os demais 
ministros a decidirem o que 
se contém nos autos”.

Lewandowski afirmou 
que o julgamento poderá 
ser acelerado nas próximas 
semanas com a distribui-
ção antecipada dos votos e 

abreviação das exposições. 
Disse ainda não se importar 
se seu voto vai sair vence-
dor ou não.

“Nós que vivemos em 
um ambiente colegiado, nós 
estamos acostumados a di-
vergir, a ver nossas posições 
vencedoras ou perdedoras. 
Isso faz parte. Nós não leva-
mos nada pessoalmente, de-
fendemos teses. Não é a nos-
sa pessoa que está em jogo, o 
que está em jogo é o destino 
dos réus”, afirmou o ministro 
revisor.

GREVE DOS PROFESSORES

Oferta do governo prevê 
reajustes de 25% a 40% 
aos docentes em greve

MEC: negociações estão encerradas

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de agosto de 2012
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São Paulo - A Rede Nos-
sa São Paulo, a Rede Social 
Brasileira por Cidades Justas 
e Sustentáveis e o Instituto 
Ethos lançaram ontem a pu-
blicação Metas de Sustenta-
bilidade para os Municípios 
Brasileiros – Indicadores e 
Referências. O documento, 
que será apresentado a todos 
os candidatos às prefeituras 
do país, pretende oferecer 
metas nas áreas econômica, 
social, ambiental, cultural 
e de governança. Até agora, 
550 candidatos de 328 cida-
des já aderiram, além de cin-
co diretórios nacionais.

A iniciativa faz parte do 
Programa Cidades Sustentá-
veis, iniciativa de uma rede 
de organizações da sociedade 
civil que está aproveitando as 
eleições municipais de 2012 
para colocar a sustentabili-
dade na agenda dos partidos 
políticos e dos candidatos. 
A rede faz ainda campanha 
para sensibilizar os eleitores 
a escolher a sustentabilidade 
como critério de voto.

Na publicação lançada 
ontem, foram estabelecidos 
100 indicadores, em 12 ei-
xos, utilizados para o diag-

nóstico da sustentabilidade 
em áreas urbanas, mostran-
do metas e sugestões basea-
das em exemplos internacio-
nais que deram certo e que 
podem ser implementados 
no país. Ao aceitar assinar o 
compromisso, os candidatos 
se propõem a desenvolver o 
programa em suas cidades 
e a prestar contas do anda-
mento do processo.

Entre as metas estão go-
vernança; bens naturais co-
muns; equidade, justiça so-
cial e cultura de paz; gestão 
local para a sustentabilida-
de; planejamento e desenho 
urbano; cultura para a sus-
tentabilidade; educação para 
sustentabilidade e qualidade 
de vida; economia local dinâ-
mica, criativa e sustentável; 
consumo responsável e op-
ções de estilo de vida; me-
lhor mobilidade, menos trá-
fego; ação local para a saúde; 
do local para o global.

De acordo com o coor-
denador-geral da Rede Nos-
sa São Paulo, Oded Grajew, 
o modelo de desenvolvimen-
to sugerido apresenta uma 
possibilidade de andar na 
direção sustentável já que o 
existente atualmente não é, 
na visão da entidade. “A mu-
dança é uma escolha e, para 

isso, é necessário mudar a 
agenda e ir para outra dire-
ção. Por isso colocamos aqui 
as metas a serem alcançadas. 
As cidades ocupam espaço 
fundamental para a direção 
do modelo de desenvolvi-
mento sustentável”.

Grajew reforçou que o 
Programa Cidades Sustentá-
veis mostra, além das metas, 
casos de cidades que conse-
guiram alcançar esses objeti-
vos no Brasil e no mundo.

O presidente do Insti-
tuto Ethos, Jorge Abraão, 
disse que o período de elei-
ções é um momento de gran-
de oportunidade para que 
os candidatos entendam a 
mudança de planejamento. 
Segundo ele, os avanços só 
ocorrerão se todos compre-
enderem que é preciso inte-
gração entre governos, socie-
dade e empresas.

“O programa é uma 
grande oportunidade de 
criar referências para isso, 
com exemplos de ações em 
vários eixos de governan-
ça, ambientais, sociais e de 
bem-estar. Temos exemplos 
de cidades que deram cer-
to e espero que os prefeitos 
consigam absorver isso e 
colocar nos seus programas. 
Os governos têm que assu-

mir compromissos e cabe 
ao cidadão coparticipar e 
colaborar”,d isse Abraão.

O secretário nacional de 
Acessibilidade e Programas 
Urbanos do Ministério das 
Cidades, Leodegar Tiscoski, 
explicou que o governo fe-
deral tem procurado agir 
fortemente no cumprimento 
a metas, entre as quais a de, 
em 20 anos, universalizar o 
saneamento básico, abaste-
cimento, drenagem e coleta 
e destinação de resíduos só-
lidos. “Isso coincide muito 
com as propostas que se dis-
cutiram aqui, na linha das ci-
dades sustentáveis, e passam 
pelo planejamento”.

Segundo ele, a Secre-
taria de Acessibilidade está 
discutindo e revisando os 
planos diretores para que 
tenham participação social 
na sua construção e para que 
sejam cumpridos. “É comum 
ver, principalmente muni-
cípios menores, fazerem os 
planos e colocarem na gave-
ta, sendo aquilo simplesmen-
te uma peça para afirmarem 
que têm esse projeto”. Tis-
coski ressaltou que metas 
como as estabelecidas pelo 
Programa Cidades Sustentá-
veis já fazem parte de ações 
do governo federal.

Brasília - A Polícia Civil do 
Distrito Federal desarticulou, 
na manhã de ontem, na Ope-
ração Jackpot, uma organi-
zação criminosa, comandada 
pelos irmãos Quiroga, ligada 
ao bicheiro Carlinhos Cacho-
eira. Entre os presos está Rai-
mundo Washington de Souza 
Quiroga, um dos chefões da 
exploração de jogos ilegais 
no Distrito Federal, que havia 
sido preso na Operação Mon-
te Carlo, em fevereiro passa-
do, mas libertado por habeas 
corpus concedido pela Justiça. 
Também foram presos Otoni 
Olímpio Junior, sobrinho de 
Raimundo, e Bruno Gleidson 
Soares Barbosa.

Estão sendo procurados, 
ainda, outros dois operado-
res da jogatina. Um deles é 
Antonio José Olímpio Nazio-
zeno, que igualmente já ha-
via sido preso na Operação 
Monte Carlo, junto com Ca-
cheira.

Segundo o diretor-geral 
da Polícia Civil do DF, Jorge 
Luiz Xavier, a família Quiroga 
voltou a operar no esquema 
de jogos ilegais no DF, no dia 
seguinte após ser libertada.

Brasília  - O governo vai 
liberar R$ 174.495.379,00 
para o pagamento do seguro-
-desemprego. O decreto, as-
sinado pela presidente Dilma 
Rousseff e a ministra do Pla-
nejamento, Miriam Belchior, 
foi publicado ontem no Diá-
rio Oficial da União. 

Pela lei, tem direito ao 
seguro-desemprego o traba-
lhador dispensado sem justa 
causa, desde que obedeça a 
uma série de critérios, como 
ter recebido salários conse-
cutivos no período de seis 
meses anteriores à data de 
demissão. Para o recebimen-
to do seguro, o trabalhador 
não pode ter  renda própria 
nem ser atendido por qual-
quer benefício de prestação 
da Previdência Social, exceto 
pensão por morte ou auxílio-
-acidente.

A taxa de desemprego 
ficou relativamente estável 
em junho, pelo terceiro mês 
consecutivo, nas sete regiões 
metropolitanas pesquisadas 
pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socieconômicos (Dieese) e 
pela Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados 
(Seade). Segundo a Pesquisa 
de Emprego e Desemprego 
(PED), o total de desempre-
gados passou de 10,6%, em 
maio deste ano, para 10,7% 
da população economica-
mente ativa, no mês passado.

Brasília - O Ministério da 
Educação (MEC) reafirmou 
ontem, por meio de nota, 
que as negociações com os 
professores das instituições 
federais de ensino estão en-
cerradas.

A presidente do Sindica-
to Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Supe-
rior (Andes-SN), Marinalva 
Oliveira, protocolou, na quin-
ta-feira pedido de reabertura 
das negociações. Foi ao MEC 
e ao Ministério do Planeja-
mento. Ontem, protocolou o 
mesmo documento na Presi-
dência da República.

Na resposta, o MEC afir-
ma que o acordo assinado 
com a Federação de Sindi-
catos de Professores de Ins-
tituições de Ensino Superior 
(Proifes), que representa 
parte dos professores, “bus-
ca a valorização da dedicação 
exclusiva e da titulação dos 
docentes”.

De acordo com a nota, as 
entidades que não aderiram 
ao acordo - Andes-SN e Sindi-
cato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe) - podem fazê-lo a 
qualquer momento. A oferta 
do governo prevê reajuste 
mínimo de 25% e máximo de 
40% para os professores.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) reúne-
-se na próxima terça-feira 
(28), às 11 horas, para exami-
nar pauta com 13 itens. Entre 
eles, está o projeto de lei que 
considera crime hediondo as 
práticas de formação de qua-
drilha, corrupção passiva e 
ativa, e peculato quando re-
lacionados a contratos, pro-
gramas e ações nas áreas da 
saúde ou educação públicas.

Ao justificar o projeto de 
lei do Senado (PLS 676/2011), 
o autor, senador Lobão Filho 
(PMDB-MA), ressaltou que, de 
acordo com o Departamento 
de Patrimônio e Probidade 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU), cerca de 70% dos re-
cursos públicos desviados no 
Brasil são das áreas de educa-
ção e saúde. Apesar do esfor-
ço de profissionais dedicados, 
observou o relator da matéria, 
senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF), a precariedade no 
atendimento ainda é comum 
nesses dois setores.

“Nossa indignação com 
os desvios de recursos públi-
cos para as duas áreas cresce 
ainda mais. Assim, além dos 
mecanismos de controle e fis-
calização para combater esse 
mal, cabe tornar a legislação 
ainda mais rígida, na tenta-
tiva de coibir essas práticas 
nefastas”, argumentou Cris-
tovam, em seu relatório pela 
aprovação da proposta.

Depois de votada na CE, 
a matéria será examinada 
pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), 
em decisão terminativa.

Candidatos recebem propostas

Lewandowski: “Um juiz não pode 
se pautar pela opinião pública”

Governo libera 
R$ 174 mi para 
trabalhadores 
desempregados

SUSTENTABILIDADE

O ministro Ricardo Lewandowski disse que já esperava críticas por votar pela absolvição do deputado federal João Paulo Cunha

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom-ABr

Vannildo Mendes
Da Agência Estado

Desvio de 
dinheiro pode 
virar crime 
hediondo

Desarticulada 
quadrilha no 
DF ligada a 
Cachoeira

Eduardo Bresciani
Da Agência Estado
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Tiroteio deixa 2 mortos e 9 feridos 
em frente ao Empire State Building

Pelo menos duas pesso-
as morreram e nove ficaram 
feridas em um tiroteio em 
frente ao Empire State Buil-
ding, em Nova York, nos Es-
tados Unidos, na manhã de 
ontem. A informação ante-
rior era de que oito pessoas 
tinham sido baleadas. O sus-
peito por iniciar o tiroteio foi 
morto pela polícia. Ele está 
entre as duas vítimas conta-
bilizadas pela polícia local.

Segundo uma testemu-
nha ouvida pela CNN, um 
atirador atingiu uma pessoa 
na cabeça e foi perseguido 
por policiais, que acabaram 
matando-o. Outra testemu-
nha, identificada como Max 
Kaplan, 22 anos, disse que 
ouviu ao menos nove tiros.

Outra testemunha, Aliyah 
Imam, disse à televisão local 
Fox 5 News que estava aguar-
dando por um semáforo quan-
do uma mulher ao seu lado 
caiu no chão. Imam disse que 
a vítima foi atingida no qua-
dril. “Ele estava atirando indis-
criminadamente nas pessoas”, 
diz a testemunha.

O porta-voz do Corpo de 
Bombeiros local disse à AP 
que a corporação recebeu 
uma chamada sobre o tiro-
teio às 9h (10h de Brasília) 

Suspeito foi morto pela 
polícia. Uma briga no trabalho 
teria sido causa dos disparos

e unidades de emergência 
chegaram ao local em poucos 
minutos e isolaram a área. O 
incidente ocorreu na esquina 
da Rua 34 com a 5ª Avenida.

Segundo o jornal New 
York Post, o motivo do tiro-
teio foi uma briga entre dois 

colegas de trabalho, mas 
não está claro se eles traba-
lhavam no edifício nem qual 
deles começou a disparar. A 
polícia descartou a possibili-
dade de ataque terrorista.

O Empire State Building 
é um dos pontos turísticos 

mais tradicionais de Nova 
York. O prédio, que já foi o 
mais alto do mundo, recebe 
anualmente 4 milhões de vi-
sitantes. 

Outros dois casos de ti-
roteios de massa ocorreram 
nos EUA neste verão. Em 20 

de julho, James Holmes, de 
24 anos, supostamente abriu 
fogo contra a plateia durante 
uma sessão à meia-noite do 
filme do Batman “O Cavaleiro 
das Trevas Ressurge” em Au-
rora, Colorado, matando 12 
pessoas e ferindo 58.

Em 5 de agosto, um ati-
rador matou seis pessoas e 
feriu gravemente três em um 
templo Sikh, em Milwaukee, 
antes de a polícia matá-lo, em 
um ataque que as autorida-
des trataram como um caso 
de terrorismo interno.

FOTO: Divulgação

A polícia isolou a área onde aconteceu o tiroteio, que transformou o cenário em frente ao Empire State Building, em Nova York, nos Estados Unidos

Assunção, 24 ago (EFE).- 
O presidente do Paraguai, 
Federico Franco, confirmou 
ontem que participará em 
setembro da Assembleia 
Geral da ONU em Nova York 
para defender a soberania de 
seu país, que foi suspenso do 
Mercosul e da Unasul.

“Vamos enviar a mesma 
mensagem respeitosa, mas 
firme, para que o acordo das 
nações conheça a autodeter-
minação legítima do povo 
paraguaio e o respeito irres-
trito à Constituição e as leis 
deste governo”, disse Franco.

O governante, que as-
sumiu em 22 de junho em 
substituição a Fernando 
Lugo, que foi destituído pelo 
Congresso, destacou que de-
clarações reproduzidas pela 
agência pública “IP Paraguai” 
que seu país é livre, indepen-
dente e soberano.

O chefe de Estado, que 
no início do mês já tinha 
manifestado a intenção de 
ir à reunião da ONU, que co-
meçará em 18 de setembro, 
se expressou nesses termos 
durante uma entrevista cole-
tiva na cidade de Mbocajaty, 
no departamento de Guarani 
(sudeste).

Em relação às sanções 
regionais, o líder ratificou 
que seu governo é o mais in-
teressado em denunciá-las 
ao Tribunal de Haia, embo-
ra tenha observado que a 
demora para obter um juízo 
dessa instância e as despe-
sas que exigiria não permi-

tem recorrer a essa corte 
internacional.

A destituição de Lugo, 
através de um “julgamento 
político” no Senado por mau 
desempenho de suas funções, 
custou ao Paraguai a suspen-
são temporária no Mercosul e 
na União de Nações Sul-ame-
ricanas (Unasul), organismos 
que defendem que houve 
uma “ruptura democrática”.

O fato levou a Assunção 
missões de observação do 
Parlamento Europeu e da Or-
ganização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), cujo Conselho 
Permanente, que voltou a de-
bater a situação do Paraguai 
na quarta-feira, continua sem 
alcançar o consenso para ado-
tar uma resolução a respeito. 

O atual governo para-
guaio passará por um iso-
lamento político, após ser 
suspenso das reuniões do 
Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), ao menos até 
as próximas eleições presi-
denciais, em abril de 2013. 
O mandato de nove meses, 
a ser cumprido por Federi-
co Franco, e o processo que 
conduzirá o país ao próximo 
pleito será monitorado pelo 
Mercosul, que, de acordo 
com o cenário político inter-
nacional, poderá prolongar o 
prazo de suspensão. 

Com o Paraguai tem-
porariamente carta fora  do 
jogo, a crise interna do país 
foi a oportunidade vista pelo 
Mercosul para crescer com a 
inclusão da Venezuela.

Franco recorrerá a ONU
para defender o Paraguai

CASO MERCOSUL Número de 
refugiados na 
Síria já chega
a 200 mil

Damasco - A escalada da 
violência na Síria e os con-
frontos no Líbano estão difi-
cultando o trabalho do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (Ac-
nur) em um momento no qual 
o número de pessoas tentan-
do fugir da violência atinge 
número recorde. De acordo 
com dados divulgados on-
tem, pelo Acnur em Genebra, 
o número de refugiados sírios 
nos países vizinhos supera 
200.000 atualmente. 

Desse total, cerca de 
74.000 estão na Turquia, 
61.000 na Jordânia, 51.000 
no Líbano e 15.900 no Ira-
que. O governo turco co-
municou ao Acnur que está 
construindo mais sete cam-
pos de refugiados.

No Líbano, o registro de 
refugiados no Vale do Bekaa, 
perto da fronteira com a Síria, 
também foi afetado pela preo-
cupação com a segurança em 
meio aos sequestros de cida-
dãos sírios ocorridos na área. 
“A deterioração da situação 
de segurança no Líbano está 
prejudicando nosso trabalho 
de ajuda aos refugiados do 
conflito na Síria, mas as ope-
rações continuam”, assegurou 
Adrian Edwards, porta-voz do 
Acnur, em Genebra.

“Os confrontos entre co-
munidades rivais em Trípoli 
continuam, o que afeta o rit-
mo dos registros em nosso 
novo centro de acolhimen-
to na cidade” prosseguiu 
Edwards, do norte do Líbano.

Oslo (EFE) - O tribunal de Oslo con-
denou ontem ultradireitista Anders 
Behring Breivik a 21 anos de prisão 
prorrogáveis, a pena máxima e que 
pode equivaler a uma prisão perpétua, 
ao considerá-lo penalmente responsável 
pelos atentados de há um ano na No-
ruega, nos quais morreram 77 pessoas.

O veredicto fixa uma pena de cus-
tódia - figura legal que permite ao tri-
bunal prolongar a cada cinco anos a 
permanência em prisão do réu, uma 
vez cumprida a condenação inicial - por 
causa da “crueldade” dos atentados e 
da necessidade de proteger a sociedade 
perante a ameaça que Breivik constitui, 
explicaram os juízes.

Na leitura da decisão, que durou seis 
horas, o tribunal justificou a sentença 
afirmando que Breivik é um “fanático 
extremista” e não um doente mental, daí 
que é penalmente responsável e deve ir 
para a prisão e não para um manicômio, 
como solicitava a Promotoria baseando-
se no primeiro exame feito nele.

O tribunal foi crítico a esse relató-
rio, que concluía que Breivik se encon-
trava em estado psicótico ao cometer os 
atentados e que sofre de esquizofrenia 
paranoide, um diagnóstico não compar-
tilhado pelos outros especialistas que o 
observaram durante meses, nem o pes-
soal da prisão, nem os policiais que o in-
terrogaram.

O seu principal erro é não considerar 
as ideias de Breivik no contexto político 
de extrema-direita no qual se inscrevem, 
sob cuja ótica ganham sentido o que 
consideravam delírios de grandeza e ou-
tros supostos sintomas de esquizofrenia.

Que Breivik tenha sido capaz de 
moderar suas opiniões nos sucessivos 
interrogatórios e no segundo relatório 
demonstra que não sofre de psicose, já 
que nesse caso ocorreria o contrário, as-
sinalou a juíza principal, Wenche Eliza-
beth Arntzen.

O tribunal não acredita na existên-
cia da rede Cavaleiros Templários da 
qual Breivik diz fazer parte, mas isso não 
mostra um problema de tipo psicótico, 
mas pode dever-se a uma busca de le-
gitimidade, a tentar provocar medo ou 
recrutar seguidores.

A sua tendência à “fantasia” e à “ex-
centricidade” apontam para traços “nar-
cisistas e dissociais”, segundo a sentença, 
embora isso seja irrelevante na hora de 
decidir sua responsabilidade penal.

A decisão é firme, já que nenhuma 
das duas partes apelará do veredicto.

Breivik, que foi interrompido por 
Arntzen quando pretendia pronunciar 
um discurso, acabou afirmando que não 
recorrerá, após declarar que não podia 
nem aceitar nem rejeitar a sentença por-
que não reconhece a autoridade de um 
tribunal “nomeado” por quem apoia o 
multiculturalismo ao qual ele se opõe.

O julgamento foi para Breivik uma 
luta para ser declarado responsável pe-
nalmente, embora como mera forma-
lidade tinha pedido sua libertação, já 
que considera que atuou em “estado de 
necessidade” para defender seu povo 
frente à “ameaça islâmica”.

A Promotoria também não apela-
rá, segundo um comunicado do procu-
rador-geral do Estado, Tor-Aksel Busch, 
divulgado em entrevista coletiva.

Justiça condena atirador a 
pena máxima na Noruega

UM ANO DEPOIS
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Taça de Natação vai
homenagear Judy
Miranda hoje no Dede

Brasileiro de JUdÔ

Isabele, Valesca e Luma 
são outras atletas de
destaque do Estado

Eric é aposta paraibana
Alguns dos melhores pra-

ticantes de judô da Paraíba 
participam hoje do Campe-
onato Brasileiro Sub-23, em 
Cuiabá-MT. O evento será reali-
zado hoje e amanhã na capital 
mato-grossense. Os judocas 
que conquistarem o ouro na 
competição garantem uma 
vaga no primeiro processo 
seletivo para Rio 2016. A Fe-
deração Paraibana de Judô 
(Fepaju) poderia levar 16 
atletas, mas como o campeo-
nato é distante da Paraíba, a 
entidade deve enviar no má-
ximo oito judocas. 

Segundo o diretor téc-
nico da Fepaju, Alcidemar 
Júnior, os principais nomes 
da delegação paraibana que 
viajam com boas chances de 
medalha são Eric Heyden, 

Isabele Caroline, Valesca San-
tos e Luma Pinheiro. De acor-
do com Júnior, estas últimas 
três atletas atualmente pas-
sam por uma má fase, mas 
mesmo assim são nomes que 
podem trazer medalhas para 
o Estado.

Delan Monte, um dos 
grandes destaques paraiba-
nos dos últimos anos na mo-
dalidade, será um desfalque 
no grupo de conterrâneos 
que compete no Brasileiro 
Sub-23. O atleta decidiu ficar 
em João Pessoa e se preparar 
para disputar o Pan-America-
no de Judô. “Eu preferi não ir 
para me concentrar melhor 
para o Pan, que é mais im-
portante, e ficar concentrado 
perto das pessoas que amo 
me ajuda a obter um melhor 
desempenho”, afirmou Delan.

O atleta participou re-
centemente do Brasileiro 
Sub-20, onde terminou em 
terceiro colocado. “Entrei um 
pouco desconcentrado e per-

di o Brasileiro. Mas meus er-
ros me ajudaram a melhorar”, 
avaliou o judoca paraibano. 
Com o resultado alcançado 
na competição nacional, o 
atleta perdeu a oportunida-
de de garantir uma vaga na 
Seletiva para as Olimpíadas 
de 2016. A vitória no Pan, 
entretanto, coloca Delan no-
vamente entre os atletas que 
buscam uma chance de dis-
putar a Olimpíada do Rio de 
Janeiro.

“Se Deus quiser eu vou 
me dar bem nesse Pan-Ame-
ricano, que acontece dia oito 
de setembro na Colômbia. Eu 
pretendo estar colado entre 
os cabeças da Seleção, porque 
eu já sou titular da Seleção de 
base”, disse Delan Monte. “Ele 
[Delan] é disparado o favorito 
para entrar no rankeamento 
para as Olimpíadas de 2016”, 
afirmou Alcidemar Júnior, con-
fiante na presença de Delan 
na próxima edição dos Jogos 
Olímpicos.

Herbert Clemente
Especial para A União

Começa hoje na Praia 
de Pajuçara, em Maceió
-AL, a quarta e última eta-
pa do Circuito Charlenger 
do Banco do Brasil de Vô-
lei de Praia. A Paraíba vai 
participar com seis duplas, 
sendo cinco masculina e 
uma feminina. Duas delas 
com chances reais de serem 
campeãs da etapa e do Cir-
cuito: No masculino, Álvaro 
Filho-PB e Luciano-SE são 
os atuais líderes do ranking 
e no feminino, a paraibana 
Thati, que faz dupla com a 
mineira Érica Freitas, tam-
bém lidera o ranking

Segundo o coordena-
dor do Departamento de 
Vôlei de Praia da Federação 
Paraibana de Voleibol, Gio-
vanni Marques, Thati para 
ser campeã precisa apenas 
terminar entre as 4 primei-
ras colocadas e à frente da 
dupla Josi-SC/Taís-RJ.

Além das duplas já ci-
tadas, outros paraibanos 
estarão em ação nesta últi-
ma etapa em Maceió, como 
Ícaro-PB/Bernard-RJ (5º do 
ranking), Gilmário-PB/Fer-
nandão-ES (6º do ranking) 
e Jô-PB/Ricardo-PA.

Sub-23
Na última quinta-fei-

ra, o paraibano Jô, jogando 
ao lado do carioca Ramon, 
conquistou, também em 
Maceió, o título da etapa 
alagoana do Circuito Ban-
co do Brasil Sub-23. Com o 
resultado, a dupla lidera o 
ranking masculino e a úl-
tima etapa da competição 
será disputada no Rio de Ja-
neiro, entre os dias 26 e 29 
de novembro.

No Sub-19, uma dupla 
genuinamente paraibana 
está liderando a competi-
ção. Trata-se de Luizão e 

Renan. “Não chega mais a 
ser uma surpresa ver os pa-
raibanos entre os primeiros 
colocados em todos os cam-
peonatos brasileiros, já que 
há muito tempo estamos 
fazendo um forte trabalho 
de base com jovens atletas, 
que se tornou uma referên-
cia no país”, disse Giovanni.

Paraíba participa com seis
duplas no Circuito ChallengerMesmo com rodada do 

Campeonato Paraibano hoje 
e amanhã, as Seleções Parai-
banas Sub-15 intensificam os 
treinamentos neste final de se-
mana visando os Campeonatos 
Brasileiros. A Seleção Feminina 
participa da Primeira Divisão 
do Brasileiro em Goioêre, inte-
rior do Paraná, no final de ou-
tubro. Já os meninos da Seleção 
Paraibana viajam antes para 
Campo Grande, capital do Mato 
Grosso do Sul, para disputar a 
Segunda Divisão do Brasileiro 
nos dias 25 a 29 de setembro. 

“Vamos continuar os tra-
balhos, procurando não pre-
judicar os treinos das equipes 
nem as rodadas do Paraibano”, 
comentou o professor Marcus 
Soares, diretor técnico da Fede-
ração Paraibana de Basketball 
(FPB).

A Seleção Feminina treina 
hoje, a partir das 9h, no ginásio 
da Polícia Militar, em Manga-
beira, e amanhã, no mesmo ho-
rário, na Vila Olímpica Ronaldo 

Marinho, sob o comando dos 
professores Priscila e Dudu. 
Além das atletas de João Pes-
soa, a comissão técnica contará 
com as meninas de Campina 
Grande e Guarabira. 

“Pretendemos continuar 
trabalhando nos finais de se-
mana até o final de setembro, 
pois em outubro vamos treinar 
intensamente com vistas ao 
campeonato”, explicou a pro-
fessora Priscila.

O masculino, por sua vez, 
treinou na tarde da última 
quinta-feira, no ginásio do Es-
porte Clube Cabo Branco, com 
os professores Adriano Lucena 
e Flávio Eduardo. Nesse treino, 
a comissão técnica definiu que 
o grupo se encontra novamente 
hoje, às 10h, no ginásio da Polí-
cia Militar, e amanhã, às 9h, na 
Vila Olímpica Ronaldo Marinho. 
Campeonato Paraibano – Seis 
jogos movimentam a rodada 
do Campeonato Paraibano nes-
te final de semana. Hoje, às 10h, 
as equipes Sub-17 masculinas 

do Motiva e QI/Cabo Branco se 
enfrentam no Ginásio do Colé-
gio Motiva. Amanhã, três jogos 
serão realizados no Ginásio 
do Colégio Alfredo Dantas, em 
Campina Grande. 

A primeira partida será 
às 13h, com o confronto entre 
o time da casa e o Motiva, pelo 
Sub-15 feminino. O segundo 
jogo será entre AABB-CG e 
Motiva, às 14h30, pelo Sub-17 
masculino. A última partida 
realizada na Rainha da Bor-
borema será às 16h, também 
entre AABB-CG e Motiva, mas 
desta vez pela categoria Adul-
to Feminino.

Também amanhã, no Giná-
sio Esportivo da UFPB, na Capi-
tal paraibana, serão disputados 
os jogos entre Evolução/Cabo 
Branco e Ansef/Cidade Viva/
Corpore, pelo Sub-15 masculi-
no, e Jasfa e Ansef/Cidade Viva/
Corpore, pela categoria Sub-17 
masculina. O primeiro jogo será 
disputado às 14h e o segundo 
ocorrerá às 15h30.

Seleções de basquete treinam
para as disputas do Brasileiro

O Nadador Kaio Márcio continua co-
lecionando medalhas de ouro no Torneio 
José Finkel (Campeonato Brasileiro de In-
verno em piscina curta), que está acon-
tecendo no parque aquático do Sesi, no 
Rio de Janeiro e que termina hoje. O na-
dador paraibano conseguiu o primeiro 
lugar na prova dos 100 metros borboleta 
com o tempo de 50s74, tendo antes, nas 
eliminatórias, batido o recorde da prova 
com o tempo de 50s50. 

Na última quinta-feira, Kaio con-
seguiu chegar em primeiro na final dos 
200 metros borboleta, com o tempo de 
1m52s44, numa disputa acirrada com o 
Thiago Pereira, e decidida nas braçadas 
finais. Hoje, ele, que defende o Flumi-
nense carioca, volta às piscinas para dis-

putar os 50 metros borboleta e mais dois 
revezamentos medley.

“Foi uma prova muito disputada. 
Poupei-me no início, porque ainda te-
nho outras provas para disputar na com-
petição, mas quando vi Thiago se apro-
ximar muito, dei um gás no finalzinho o 
bastante para conseguir a vitória. Disse 
Kaio, ontem,  detentor do melhor índice 
do planeta nesta prova em piscina curta, 
conseguido em 2009, com 1m44s11.

Com as duas medalhas de ouro, Kaio 
conseguiu a classificação para o Mundial 
de Piscina Curta, nos 100 e 200 metros 
borboleta, que será disputado em de-
zembro em Istanbul, na Turquia, mas o 
nadador ainda não confirmou a sua par-
ticipação no evento. “Estou avaliando 
porque acho que preciso de férias, de-
pois de um ano muito puxado com olim-
píadas etc”, disse o nadador.

Kaio Márcio encerra participação
hoje no Troféu José Finkel no rio

NaTação

FOTO: Divulgação

Eric Heyden (E) vai representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro Sub-23 hoje em Cuiabá-MT

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Kaio Márcio 
ganhou o ouro 

nos 100m e 200m 
borboleta

FOTO: Divulgação

VôLEI DE PRaIa

Paraibano Jô 
conquista o título 
no sub-23 ao 
lado do carioca 
ramon na etapa 
disputada em 
Maceió no início 
da semana



Taça João Pessoa de Natação
homenageia Judy Miranda
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AMADOR

Dez equipes participam
das competições hoje
na Vila Olímpica

Castigados
Castigados. Esse é o pensamento de praticamente 

todos os árbitros de futebol da Paraíba que compõem 
o quadro da CBF, no atual momento. Um castigo que 
não entendemos porque pagar!... Foi assim que declarou 
José Renato, um dos principais árbitros de futebol do 
Estado, referindo-se a não participação nos sorteios, 
que indica árbitros e assistentes nas escalas dos jogos 
das quatro divisões do brasileiro.  

É claro que todo mundo sabe, inclusive ele, que 
o castigo que vem sofrendo a arbitragem paraibana, 
não é nada mais nada menos, do que uma retaliação 
aos problemas causados pelo Treze, quando foi buscar 
contra tudo e contra todos o seu direito,  e com isso 
ao conseguir uma vaga na Série C do brasileiro, provo-
cou um rebuliço danado na entidade maior, ao ponto de 
desmoralizar  toda a falcatrua cometida por ela.

O que eu particularmente não entendo, é como 
uma arbitragem que quer avançar ao profissionalismo, 
não consegue se libertar por completo de uma de-
pendência de pensamentos arcaicos, poder com mão 
de ferro, e decisões equivocadas de quem a comanda, 
fazendo de seus caprichos o prejuízo dos outros.

Sinceramente, em meu tempo como árbitro de fu-
tebol, e olha que passei quase 20 anos, eu nunca vi isso.  
Se queriam punir alguém, que procurem os verdadeiros 
culpados pela vergonha que promoveram e nunca com 
os árbitros, que cumprem á risca toda a recomendação 
da comissão e quando são chamados para intervirem, 
honram a missão nunca deixam problemas para a CBF.

 O Treze fez o seu papel. Foi buscar o seu objetivo 
de disputar a Série C, conseguiu e agora não está dando 
nem bola pra CBF.

Nova Comissão
O presidente da Anaf, Marco Antônio Martins, 

manifestou-se sobre as mudanças na Comissão de 
Arbitragem da CBF.

“A Comissão de Arbitragem, sob a chefia de Sérgio 
Correa fez um grande trabalho e esperamos que a nova 
equipe, em conjunto com o recém-criado Departamento 
de Arbitragem, a Ouvidoria e a Corregedoria possam 
dar sequência ao projeto, liderados por um ex-árbitro 
de inquestionável capacidade e boa índole, que é o Sr. 
Aristeu Leonardo Tavares. Desejamos um profícuo 
trabalho a todo grupo empossado, ao tempo em que 
parabenizamos também a Comissão de Arbitragem 
anterior, presidida pelo Sr. Sérgo Correa, que em muito 
contribuiu para a evolução da arbitragem. Contem com 
a Anaf para parcerias pelo bem da arbitragem nacional”, 
declarou o presidente da entidade. 

Fim de carreira
Roberto Braatz completa no dia 3 de outubro 45 

anos, idade limite para atuar na arbitragem pela Fifa e, 
portanto, encerra sua carreira este ano.

O assistente, que esteve na Copa do Mundo de 
2010, recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Anaf, no 
curso Arbitro Futuro III realizado na granja Comary, no 
último dia 15.

São 19 anos atuando na arbitragem, tendo ingres-
sado no quadro da Fifa em 2005. Natural de Marechal 
CIandido Rondon, no Paraná, Roberto Braatz faz neste 
ano suas últimas partidas como árbitro assistente no 
futebol profissional.

Com excelentes atuações nos campeonatos 
nacionais e internacionais, Braatz atingiu o ápice de sua 
carreira em 2010, quando foi convocado para a Copa 
do Mundo da África do Sul. Atuou em duas partidas da 
maior competição do futebol mundial. 

Heber Lopes
Depois que o árbitro Heber Roberto Lopes foi sus-

penso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), 
o advogado da Anaf, Dr. Giulliano Bozzano, recorreu 
da decisão e obteve um efeito suspensivo, para que 
o árbitro possa atuar até que o recurso seja julgado 
em última instância. Assim Heber poderá participar das 
próximas rodadas aguardando novo julgamento, agora 
pelo Tribunal Pleno do STJD.

A punição ocorreu porque no jogo entre América
-RN e Ceará-CE, em um lance da partida Heber apenas 
advertiu um jogador com o cartão amarelo, mas a pro-
curadoria entendeu que o árbitro deveria ter mostrado 
o cartão vermelho. Assim, foi condenado pela 3a Comis-
são Disciplinar do STJD a 15 dias de suspensão.

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo 
Belarmino

Emoção não vai faltar 
nas piscinas da Vila Olímpi-
ca Ronaldo Marinho na ma-
nhã de hoje. Será realizada a 
edição 2012 da Taça Cidade 
de João Pessoa de Natação, 
Trofeu Judy Miranda de As-
sis, em mais uma realização 
da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba (Feap) 
em parceria com a Gesports 
Consultoria e Marketing Es-
portivo. O evento conta com 
o apoio da Prefeitura de João 
Pessoa, através da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Re-
creação (Sejer).

De acordo com a progra-
mação que foi elaborada pe-
los organizadores, a fase de 
aquecimento começa às 8h, 
no parque aquático da Vila 
Olímpica, no Bairro dos Es-
tados. A partir das 8h30 se-
rão iniciadas as provas, que 
reunirão cerca de 150 alunos 
na faixa etária entre seis e 14 
anos.

Dez equipes confir-
maram presença na edição 
desse ano do Trofeu Judy 
Miranda de Assis e elas es-
tarão concorrendo a troféus 
e medalhas. Cabo Branco, 
COPM, Sesc, Sest/Senat, Sesi, 
Medley, Hidrovida, Colibri 
Atenas, Cief e Pio X são as 
equipes que participarão das 
provas.

O presidente da Feap, 
Antônio Meira Leal, o Toi-
nho, comentou sobre a ho-
menageada da competição 

disputada hoje. “Judy passou 
20 anos no antigo Dede e aju-
dou muita gente da área de 
educação física nesse perío-
do. Então nós fazemos essa 
homenagem a ela, no caso 
da gente através da compe-
tição de natação, que é uma 
coisa que ela gosta e que ela 
vai com muito prazer”, disse 
Toinho. 

A Taça Cidade João Pes-
soa é realizada anualmente 
no parque aquático da Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho e 
tem como objetivo fortalecer 
as categorias de base e ho-
menagear a professora Judy 
Miranda de Assis, ex-diretora 
do antigo Dede. Judy recebe a 
homenagem anual pelos seus 
relevantes serviços presta-
dos ao esporte paraibano.

Campeonato
Juvenil entra
hoje na sua 
fase decisiva

O Campeonato Paraibano 
de Futebol Juvenil 2012 entra, 
hoje, em sua reta final com a 
realização das partidas válidas 
pelas quartas de final. A com-
petição teve início no dia 24 
de março deste ano, e contou 
inicialmente com a presença 
de 30 clubes da Grande João 
Pessoa.  O assessor do Depar-
tamento Técnico da Federa-
ção Paraibana de Futebol, José 
Araújo, avaliou o desempenho 
das equipes na competição.

“A gente ainda não con-
segue ter uma boa avaliação 
técnica das equipes que estão 
participando da competição, 
a não ser as tradicionais, Auto 
Esporte e Botafogo. As demais 
equipes ainda estão em cresci-
mento. Nesse momento, essas 
oito equipes que hoje vão ten-
tar chegar à semifinal da com-
petição são as equipes mais 
credenciadas”, avaliou o asses-
sor da Federação.

Os jogos de hoje são: 
Kashima e Auto Esporte, às 
14h, no campo Chico Mate-
mático (Cristo); Femar e Ma-
guary,às 14h, no Vicentão (Fun-
cionários II); Avaí e Paulistano, 
às 14h, no Campo da Marquise 
(Valentina); Botafogo e Santos 
de Cabedelo, na Maravilha do 
Contorno, às 15h. Esta última 
partida será transmitida ao 
vivo pela Rádio Tabajara. Se 
houver empate no tempo nor-
mal, a decisão será através de 
cobrança de três penalidades.

O Brasil irá enfrentar 
Japão, Líbia e Portugal na 
primeira fase do Mundial de 
Futsal da Tailândia, disputado 
de 1º a 18 de novembro. Na 
madrugada dessa sexta-feira 
(horário de Brasília) foi reali-
zado o sorteio que definiu as 
chaves da competição, ainda 
sem confirmação sobre datas 
e horários dos jogos. A partida 
de abertura, porém, já é co-
nhecida: Ucrânia x Paraguai, 
pelo Grupo A.

O Brasil, que busca seu 
sétimo título mundial, é ca-
beça de chave do Grupo C e 
uma das seleções favoritas à 
conquista do título. O time 
verde-amarelo foi o primei-
ro sul-americano a garantir 
presença na competição, 
com duas rodadas de ante-
cedência antes do fim da fase 

Brasil conhece adversários no 
Mundial de Futsal na Tailândia

As provas serão iniciadas às 8h30 e reunirá cerca de 150 alunos na faixa etária dos seis aos 14 anos

Rogerinho Velinho, um dos organizadores, com Judy Miranda

FOTO: Ortilo Antônio

de classificação das Eliminató-
rias para o Mundial. A vaga foi 
conquistada com vitória sobre 
a Argentina, por 3 a 0, no Giná-
sio Perinão, em Gramado-RS.

Presidente de honra da 
Associação Carlos Barbosa de 
Futsal, Clóvis Tramontina será 
o chefe da delegação brasi-
leira no torneio. O convite foi 
feito pelo presidente da Con-
federação Brasileira de Futsal 
(CBFS), Aécio de Borba Vas-

concelos, em abril. A viagem 
do grupo pela Ásia começará 
pelo Japão, onde os comanda-
dos de Marcos Sorato terão um 
período de preparação.

Ao todo, 24 equipes parti-
cipam do torneio, distribuídas 
em seis grupos com quatro 
times cada. Os dois melhores 
de cada chave e os quatro me-
lhores terceiros colocados se 
classificam para a sequência 
do campeonato.

Grupo A: Tailândia, Costa Rica, Ucrânia e Paraguai
 B: Espanha, Irão, Panamá e Marrocos
 C: Brasil, Japão, Líbia e Portugal
 D: Argentina, México, Itália e Austrália
 E: Egito, Sérvia, República Checa e Kuwait
 F: Rússia, Ilhas Salomão, Guatemala e Colômbia

COMPOSIÇÃO

A Seleção Brasileira é uma das favoritas ao título da competição que acontece no mês de novembro

FOTO: Zerosa Filho/CBFSDivulgação
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Treze aposta amanhã no retrospecto
INVICTO EM CASA

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de agosto de 2012

Meta é melhorar o saldo 
de gols da equipe no 
jogo contra Luverdense

A última vitória do Treze no Campeonato Brasileiro da Série C aconteceu no jogo contra o Guarany-CE e um dos gols marcados foi de pênalti, convertido pelo artilheiro Brasão, ex-Santa Cruz do Recife

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Nos oito jogos dispu-
tados no grupo 1 da Série C 
do Campeonato Brasileiro o 
Treze tem um saldo negativo 
de oito gols na competição.  
Na 8ª posição, com sete pon-
tos ganhos, o alvinegro ser-
rano conseguiu duas vitórias, 
um empate e cinco derrotas, 
marcando sete, levando 15, 
numa situação difícil para 
quem almeja permanecer na 
disputa.  Mas nos jogos no 
Amigão segue invicto.

A equipe levou duas golea-
das, contra o Icasa-CE (3 a 0) e 
o Águia de Marabá-PA (5 a 1), 
ambos fora de Campina Gran-
de. Para o gerente de futebol 
do clube, Josimar Barbosa, o 
Joba, o Treze teve um início de 
disputa conturbado, principal-
mente com a briga judicial so-
bre a participação da equipe na 
competição. 

Segundo ele, a indecisão 
prejudicou demais a forma-
ção do elenco, atrapalhando 
o planejamento da comis-
são técnica. “Tivemos um 
início ruim e sem um grupo 
definido, com resultados 
negativos nos jogos fora de 
casa. Tivemos que formar o 
elenco durante os jogos, sem 
tempo para treinar e buscar 
um entrosamento. Estamos 
reforçando e melhorando a 
qualidade do grupo para re-
verter à situação”, disse. Com 
relação à manutenção do 
clube na Série D o dirigente 
ressaltou que a pretensão é 
sair das últimas colocações 

e ficar entre os cinco pri-
meiros colocados. “Estamos 
trabalhando para deixar o 
Treze mais forte e com pos-
sibilidades de ficar entre os 
primeiros. A tarefa não é fá-
cil, mas estamos confiantes 
e acreditando que mantere-
mos a equipe na terceirona”, 
comentou Joba. 

Dentro de campo, o trei-
nador Marcelo Vilar finaliza 
hoje, no Estádio Presidente 
Vargas, os últimos prepara-
tivos para encarar amanhã, 
às 16h, o Luverdense-MT, 
no Amigão, pela 9ª rodada 
do grupo 1 da Série C. Ele só 
definirá a equipe momentos 
antes do jogo, mas o Galo da 
Borborema terá novidades e 
possíveis estreias do zaguei-

ro Márcio Garcia, o lateral 
esquerdo Assis e o atacante 
Nei Mineiro, a mais recente 
contratação galista. “Temos 
que mexer para vencer, afi-
nal, iremos encarar o líder do 
grupo e necessitando da rea-
bilitação”, disse. 

Campinense  
Para quem teve o arti-

lheiro do Estadual deste ano, 
o atacante Warley, com 22  
gols marcados, o Campinense 
não vem rendendo o espera-
do pela diretoria no Campeo-
nato Brasileiro da Série D.  A 
equipe marcou  nove e levou 
oito gols, com um saldo de 
apenas 1, no fraco rendimen-
to de um ataque arrasador 
que conquistou o Campeona-
to Paraibano. 

De acordo com o gerente 
de futebol, Marquinhos Mos-
soró, as contratações, mu-
danças e contusões que ocor-
reram durante a competição 
pesaram para que o time não 
conseguisse manter a média. 
Segundo ele, são duas dis-
putas diferenciadas, onde as 
equipes mudam os elencos 
com novos jogadores, além 
da falta de tempo para entro-
sar com o restante do grupo. 

   “São realidades distin-
tas que normalmente pesam 
dentro de campo, com novos 
jogadores que entram sem 
nenhum entrosamento. A 
disputa não dá brecha para 
treinar e buscar um entrosa-
mento, dificultado o trabalho 
da comissão técnica. Sobre o 
fraco rendimento do atacante 
Warley, que fez apenas dois 

gols na competição, Mosso-
ró disse que a contusão que 
o goleador sofreu passando 
alguns jogos fora de campo, 
atrapalha o trabalho de qual-
quer atleta. “São problemas 
que os atletas sofrem, prin-
cipalmente Warley, que foi o 
artilheiro do Estadual. Trata-
se de um jogador diferencia-
do, que voltará a marcar os 
gols para a alegria da torci-
da”, frisou. 

Na véspera da decisão 
no jogo de amanhã, contra o 
Petrolina-PE, às 16h, no Está-
dio Paulo de Sousa Coelho, o 
treinador Freitas Nascimen-
to faz hoje um relaxamento   
com os atletas, para evitar o 
desgaste da viagem até o in-
terior pernambucano. “Que-
remos que o elenco repouse 
o máximo para que esteja em 
forma e possa conquistar a 
vaga para a próxima fase da 
disputa”, comentou Mossoró. 

Sousa 
Determinação e postura 

tática serão os elementos es-
senciais que o treinador do 
Sousa, Suélio Lacerda, exigirá 
do time para conseguir a tão 
sonhada vaga na próxima fase 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D, na partida de amanhã, 
às 16h, contra o Feirense-BA, 
no Estádio Marizão. Mesmo 
atuando pelo empate o ex-téc-
nico do Botafogo não deseja 
dar moleza, contra o adversá-
rio perigoso e com chances de 
continuar – tem a obrigação 
de vencer - na disputa.  “De-
cisão é sempre perigoso dar 
espaço para o inimigo, mesmo 

com o empate favorecendo o 
Sousa. Temos que ficar ligado 
o jogo inteiro para não acon-
tecer surpresas desagradá-
veis. O grupo está focado para 
a decisão”, disse. 

Apesar de não contar 
com o lateral direito Júnior 
Sertânia, que cumprirá sus-
pensção automática, Suélio 
está satisfeito com o retorno 
de Jean Alisson, que poderá 
ter mais qualidade ao meio 
de campo. 

Quem deverá sair é o 
atacante Nilsinho, cedendo 
a vaga para Esquerdinha, 
que fará dupla de área com 
Vitinho. “O mais importante 
é que temos opções que po-
dem render o esperado. São 
jogadores experientes que 
darão conta do recado”, co-
mentou. Sobre a recuperação 
do atacante Cleiton Ceranes, 
que sofreu uma contusão no 
joelho esquerdo, Suélio frisou 
que está aguardando a libe-
ração  do jogador, no Depar-
tamento Médico mas que a 
diretoria está correndo atrás 
de um substituto.  

Na semana passada o clu-
be anunciou a vinda do atacan-
te André Cabeça, que estava no 
futebol de Minas Gerais, mas 
o atleta foi vetado, já que per-
tence ao Feirense-BA, principal 
adversário do  Dinossaurro 
na briga pela vaga na outra 
fase. “Vamos deixar encerra-
da esta fase e providenciar al-
guns reforços para o time. De 
preferência um  atacante  será  
bem-vindo para uma possível 
substitueção de Cleito”, obser-
vou Suélio. 

O Campinense briga com o Horizonte-CE na rodada de amanhã pela segunda vaga do Grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D

O Sousa vai precisar do apoio da torcida no jogo de amanhã

Depois do fracasso 
na Taça Paraíba Sub-19, 
o Botafogo resolveu re-
forçar a equipe para as 
disputas da Copa Paraí-
ba Sub-21, que vai apon-
tar o segundo repre-
sentante da Paraíba na 
Copa do Brasil de 2013. 

Os treinos na Ma-
ravilha do Contorno já 
começaram desde a úl-
tima terça-feira, sob o 
comando do técnico de 
Neto Maradona e do 
preparador físico Kadú. 
O elenco tem hoje cer-
ca de 25 jogadores, mas 
até a próxima quarta-
feira, o treinador defi-
nirá quem vai perma-
necer no elenco para a 
competição.

A princípio, a di-
retoria tentou manter 
toda a base do Sub-19 
que disputou a Taça Pa-
raíba e esta semana fez 
inúmeras contratações 
de vários clubes do país. 
De São Paulo, vieram 
os meias, Da Silva, do 
Rio Branco e Pedro, do 
Suzano. Do futebol per-
nambucano, chegaram 
os volantes Madson, do 
Ypiranga e Cléber, do 
Náutico. Do América 
vieram o atacante Jona-
tas, o volante Leonardo 
e o zagueiro Alef. O 
meia-atacante Alexon, 
veio do Salgueiro.

Do futebol Ala-
goano, o Botafogo 
trouxe Polinho, meia 
atacante e Mailson, 
zagueiro. Ambos são 
do CEO um centro de 
treinamentos de base 
de Maceió. E da Bahia, 
já está treinando o za-
gueiro Marcos Vinícius.

Alguns atletas es-
tão fazendo tratamen-
to no Departamento 
Médico, como Sadam, 
zagueiro que estava 
no Santa Cruz de Santa 
Rita, Joalisson , que es-
tava no Campinense, e 
Alexon, meia-atacante 
que veio do Salgueiro.

Botafogo 
segue se 
reforçando 
para Copa
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Vasco e Flu no Engenhão
CLÁSSICO PELA 19a RODADA

Jogo: Treze  x Luverdense
Brasileiro da Série C

Domingo (26/8) às 16 horas
Estádio Amigão 

Jogo: Botafogo x  Santos de Cabedelo 
Campeonato Paraibano Juvenil

Sábado (25/8) às 15 horas
Local: Maravilha do Contorno

Final de semana esportivo

Cobertura dos jogos:
com a Tabajara

Classificação

O primeiro turno do 
Brasileiro da Série A ter-
mina neste fim de semana 
e hoje, três jogos abrem a 
19ª rodada. Mesmo sem en-
trar em campo hoje, o Atlé-
tico-MG vai permanecer na 
liderança do certame, isto 
porque, além de enfrentar 
amanhã o Cruzeiro, em Belo 
Horizonte, ainda lhe resta a 
partida contra o Flamengo, 
marcado para setembro.

Os três jogos que 
abrem hoje a 19ª rodada 
serão entre Vasco x Flumi-
nense, às 18h30, no Estádio 
Engenhão, no Rio de Janei-
ro; Palmeiras x Santos, no 
Pacaembu, em São Paulo e 
Ponte Preta x Portuguesa, 
no Estádio Moisés Lucarelli, 
em Campinas.

A 19ª rodada, ou seja, a 
última do simbólico primei-
ro turno, será totalmente de 
clássicos. 

Outros sete jogos comple-
tam a rodada amanhã, quando 
estarão em campo se confron-
tando Botafogo x Flamengo, Co-
rinthians x São Paulo, Interna-
cional x Grêmio, Sport x Náutico, 
Bahia x Atlético-GO, Figueiren-
se x Coritiba e Cruzeiro x Atlé-
tico-MG.

 O jogo entre Vasco x 
Fluminense, clássico que 
promete lotar o Estádio 
Engenhão, terá um duelo a 
parte entre ataque e defe-
sa. De um lado, o zagueiro 
Dedé, do Vasco. Do outro, o 
atacante Fred, do Fluminen-
se. Fred terá mais uma vez o 
amigo Dedé pela frente. 

E enfrentar um dos me-
lhores zagueiros do Brasil 
preocupa o camisa 9 trico-
lor. O atacante do Flumi-
nense classificou o adver-
sário como muito completo 
e disse que precisa estar 
muito concentrado para su-
perá-lo. 

Hoje, o Palmeiras ini-
cia, contra o Santos, um 
novo período com o Paca-
embu como casa. Uma boa 
notícia para muitos torce-
dores, mas nem tanto para 
Barcos. Em 11 jogos no es-
tádio paulistano pelo clube, 
o argentino só fez um gol. 
Por isso, ele prefere a Arena 
Barueri, onde balançou as 
redes quatro vezes em nove 
partida.

já o Santos, após conquis-
tar duas vitórias seguidas no 
Campeonato Brasileiro e em-
patar com a Universidad do 
Chile, quer aproveitar a se-
quência positiva para conso-
lidar o seu bom momento na 
temporada.

FOTO: Photocâmera

Morre em São 
Paulo goleiro 
tricampeão na 
Copa de 70

 Félix Miéli Venerando, 
goleiro da Seleção Brasileira 
na Copa de 70, morreu on-
tem de manhã aos 74 anos. 
O ex-jogador lidava com um 
enfisema pulmonar através 
de remédios e sessões diá-
rias de oxigênio.

O goleiro foi revelado 
pelo Nacional, de São Paulo, 
e jogou na Portuguesa e no 
Fluminense e foi titular na 
conquista do tricampeonato, 
ao lado de Pelé, Tostão, Clo-
doaldo, Gerson e Rivellino. 

Em junho de 2012, Félix 
comemorou a aprovação do 
benefício de aposentadoria 
aos campeões mundiais con-
cedido pelo Governo Federal. 
“Foi uma vitória merecida, 
pelo menos um reconheci-
mento em vida. A maioria 
de nós nunca ganhou o que 
os atuais ganham hoje. Vai 
ajudar muita gente. Eu que 
venho tomando oxigênio em 
casa há dois meses, me recu-
perando de um enfisema que 
atacou o pulmão. Veio antes 
que eu batesse as botas”, dis-
se na época. 

O ex-atacante Ronaldo, 
campeão em 2002 com a se-
leção, foi um dos primeiros 
a prestar uma homenagem. 
“Acabei de ouvir o Milton Ne-
ves falar da morte do Félix, 
goleiro da Copa de 70. Meus 
sentimentos a família desse 
que foi um grande goleiro!”, 
afirmou. 

Félix nasceu em Cara-
tinga, em Minas Gerais, mas 
iniciou a carreira no futebol 
paulista, defendendo Juven-
tus, Portuguesa e Nacional. 
No entanto, foi no Rio de Ja-
neiro que o goleiro viveu seu 
auge. Félix defendeu o Flu-
minense entre 1968 e 1976, 
quando se aposentou.

Seis jogos dão sequência 
hoje ao Campeonato Brasilei-
ro da Série B que tem o Cri-
ciúma líder com 42 pontos, 
seguido do Vitória-BA, com 
41. A 19ª rodada, a última 
do simbólico primeiro turno, 
teve início na última terça-fei-
ra, com três jogos, ontem foi 
realizado o confronto entre 
Ceará x Atlético-PR e hoje es-
tarão se enfrentando Paraná 
Clube x Atlético-PR; São Ca-
etano x Guarani; Joinville x 
Goiás; América x ABC; CRB x 
Asa-AL e Boa Esporte x Bra-
gantino. 

O clássico potiguar entre 
América x ABC é um dos prin-
cipais destaques desta rodada. 
O América está em nono lugar 
e o ABC em 13º, no entanto, 
as posições parecem não sig-
nificar muita coisa, pois, o que 

Série B tem hoje confrontos 
entre equipes de Natal-RN

O Fluminense vai para o clássico hoje contra o Vasco pensando em se aproximar ainda mais do líder Atlético na busca do título nacional

estará em disputa é uma riva-
lidade que dura há muito tem-
po no futebol do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

No América, o técnico Ro-
berto Fernandes tem proble-
mas para escalar o time. Ele 

ainda não sabe se poderá con-
tar com os laterais Norberto e 
Wanderson e o volante Fabi-
nho. Somado a isso, outras op-
ções como o lateral Thiaguinho 
e o atacante Índio ainda não es-
tão nas condições físicas ideais. 

América e ABC prometem muita adrenalina em confrontos rivais

Final do primeiro turno 
da Série A ainda tem 
hoje Palmeiras x Santos

Série A 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Atlético-MG   42  17  13  3  1  31  11  20 

20 Fluminense   39  18  11  6  1  29  10  19 

30 Vasco   35  18  10  5  3  24  15  9 

40 Grêmio   34  18  11  1  6  28  16  12 

50 Internacional   31  18  8  7  3  22  14  8 

60 São Paulo 28  18  9  1  8  27  23  4 

70 Botafogo 27  18  8  3  7  30  24  6 

80 Cruzeiro 27  18  8  3  7  22  25  -3 

90 Flamengo   25  17  7  4  6  21  22  -1 

100 Corinthians   24  18  6  6  6  19  18  1 

110 Náutico 23  18  7  2  9  24  29  -5 

120 Santos 23  18  5  8  5  21  22  -1 

130 Portuguesa 22  18  5  7  6  16  19  -3 

140 Ponte Preta 20  18  5  5  8  19  25  -6 

150 Coritiba 19  18  5  4  9  30  34  -4 

160 Palmeiras 16  18  4  4  10  17  21  -4 

170 Bahia  16  18  3  7  8  14  23  -9  30 

180 Atlético-GO 15  18  3  6  9  19  32  -13 

190 Sport 14  18  3  5  10  13  26  -13 

200 Figueirense 11  18  2  5  11  15  32  -17

Jogos de hoje pelas Séries A e B

Série A
 18h30  Vasco  x  Fluminense  

  Palmeiras x  Santos

 21h  Ponte Preta  x  Portuguesa

Série B 
 16h São Caetano   x  Guarani  

  Paraná Clube  x  Atlético-PR

  Joinville x  Goiás  

 16h20 América-RN  x  ABC

  CRB x  ASA

 21h  Boa Esporte x  Bragantino 

O São Caetano, 
que busca uma 
vaga na elite 
do futebol 
nacional, joga 
hoje contra 
o Guarani de 
Campinas pela 
Série B.
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GeralJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 25 de agosto de 2012

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 452/2012 em João Pessoa, 21 de agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de João Pessoa, comunidade Jardim Ester, no bairro Alto do Céu, com emissário de recalque, 
emissário de gravidade, estação elevatória de esgotos, coletor tronco, rede coletora de esgotos e 
ligações domiciliares. Na(o) COMUNIDADE JARDIM ESTER – ALTO DO CÉU – Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB: Processo: 2012-000892/TEC/LI-1278

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2755/2012 em João Pessoa, 21 de agosto de 2012 - Pra-
zo: 90 dias. Para a atividade de: Implantação de emissário de recalque do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do bairro Altiplano Cabo Branco. Na(o) ALTIPLANO CABO BRANCO: Município – JOÃO 
PESSOA  UF: PB: Processo: 2011-000650/TEC/LI-0169

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2660/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de João Pessoa, NOS BAIRROS DE Costa e Silva, Funcionários e João Paulo II, com 01 Estação 
Elevatória de Esgotos (EEE1) com Q = 59,29 l/s, Hm = 31,96 m.c.a e P = 50 CV; 2.327,0 m de 
emissário de recalque EMR, DN = 200 a 250 mm, rede coletora e ligações prediais. Extensão do 
emissário: 2.327 metros. Na(o) –COSTA E SILVA/FUNCIONÁRIOS E JOÃO PAULO II - Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB: Processo: 2012-0004399/TEC/LI-1569

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2654/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro 
Altiplano Cabo Branco na cidade de João Pessoa com implantação de rede coletora, estação eleva-
tória de esgots, emissário de recalque e ligações domiciliares. Na(o) ALTIPLANO CABO BRANCO 
Município: - JOÃO PESSOA UF: PB: Processo: 2012-004401/TEC/LI-1571

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2653/2012 em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de Campina Grande com: ampliação da ETE, compreendendo: Estações Elevatórias, emissário de 
recalque e lagoas facultativas e de polimento. Na(o) MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE Município: 
- CAMPINA GRANDE UF: PB: Processo: 2012-004410/TEC/LI-1572

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2597/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 
- Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Operação do sistema de abastecimento de água contem-
plando captação no Açude Cachoeira; 175,00 m de adutora de água bruta; Estação de tratamento 
de Água – ETA; Estações Elevatórias (EE1 e EE2); 8.647 m de adutora de água tratada; 02 reser-
vatórios (R1 e R2); ligações domiciliares e rede de distribuição. Na(o) EM TODA CIDADE Município: 
ITAPORANGA - UF: PB: Processo: 2012-003766/TEC/LO-3245

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2601/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 - 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de São Bento, constando de rede coletora, Estações Elevatórias, emissários de recalque, emissário 
final e Estação de Tratamento de Esgotos – ETE (Q = 65,29 l/s) e ligações domiciliares. Na(o) EM 
TODA A CIDADE Município: - SÃO BENTO UF: PB: Processo: 2012-004400/TEC/LI-1570

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2602/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da 
cidade de João Pessoa, na Praia do Seixas e Penha, constando de duas Estações Elevatórias de 
esgotos, rede coletora, emissário de recalque e emissário de gravidade, 2 Stand Pipe  e ligações 
domiciliares. Na(o) PRAIA DO SEIXAS E PENHA Município: - JOÃO PESSOA UF: PB: Processo: 
2012-004411/TEC/LI-1573

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Autorização para uso alternativo do solo – Supressão Vegetal na antiga Comuni-
dade Paulo Afonso – Jardim Botânico Benjamim Maranhão, para construção da cerca de entorno, 
como Compensação Ambiental. Município – João Pessoa UF: PB: Processo: 2012-005627/TEC/
DESMAT-03.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, Autorização Ambiental para construção de um muro de arrimo e cerca do entorno 
na antiga Comunidade Paulo Afonso – JBBM, como Compensação Ambiental. Município – João 
Pessoa UF: PB: Processo: 2012-005623/TEC/AA-1238.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 2581/2010/PROC. N° 2010-004999. 
Para Sistema de Esgotamento Sanitário – Valentina Figueiredo. Município – João Pessoa UF: PB: 
Processo: 2012-005829/TEC/LI-1615.

DAMATTA AGRONEGOCIOS S/A – CNPJ/CPF Nº 08.296.455/0001-08, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2533/2012 
em João Pessoa, 14 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Matadouro, frigorífico 
e industrialização de carnes, na BR 101 km 101 – Zona Rural – Município: ALHANDRA – UF: PB. 
Processo: 2012-004339/TEC/LO-3362.

EDVAL WALTER SOBRINHO – CPF Nº 013.155.178-76, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FERD KAR – Placa: MNV-0798-PB – Percurso: Belém - PB e Região. 
Processo: 2012-006010/TEC/AA-1441.

EDMILSON ALEXANDRE BATISTA – CPF Nº 960.207.334-91, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: JHH-7313-PE – Percurso: Bananeiras – PB e Região. 
Processo: 2012-006009/TEC/AA-1440.

MURILO BARBOSA DE PAIVA – CPF Nº 798.545.834-49, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – VW- SAVEIRO – Placa: JUQ-8704-PE – Percurso: Pilar – PB e Região, 
(até 150 km/sede SUDEMA). Processo: 2012-006037/TEC/AA-1461.

B F DE MEDEIROS – CNPJ/CPF Nº 13.942.046/0001-71, torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2731/2012 em João 
Pessoa, 21 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação de Loteamento 
com área total de 15,95 ha com 21 Quadras e 473 Lotes, no Sítio Palmeiras – Município: VARZEA 
- UF: PB. Processo: 2012-005699/TEC/LI-1607.

MARCOS DA ROCHA SIMÕES – CNPJ/CPF Nº 151.384.024-04, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2842/2012 
em João Pessoa, 24 de agosto de 2012 – Prazo: 79 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(Veículo VW/KOMBI, de Placa NPW 9569/PB – Em Toda Cidade e Região Município: Bayeux – UF: 
PB. Processo: 2012-005828/TEC/AA-1347.

EDILEUSA BARBOSA DOS SANTOS – CPF Nº 884.469.644-49, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Pro-
paganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: MNT-8039-PB – Percurso: Em Todo Estado da 
Paraíba. Processo: 2012-006030/TEC/AA-1454.

LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA (Embalagem e Descartáveis) – CNPJ Nº 
40.949.190/0001-02, situada na Rua 24 de Novembro, Nº 01, Centro, Picuí/PB, comunica o extravio 
do talão de notas Fiscais de Numeração 0251 à 0300. Conforme Boletim de Ocorrência datado 
de 14 de agosto de 2012.

ANTONIO ALBERTO DA COSTA – CPF Nº 018.465.684-20, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para Construção de Residencial Multifamiliar, 
situado no End. Via Local 16, ST 57 – QD 233 – LT 0312.

GERALDO ALVES DE OLIVEIRA, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
HILUX – PLACA  NPX 5557 – PAULISTA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006015/TEC/AA-1443

JOSÉ DIVALDO FELINTO FERREIRA, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
SAVEIRO– PLACA HWK 5831 – MALTA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006007/TEC/AA-1439

CASSIO RODRIGUES DE MEDEIROS, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO D 20 – PLACA BKV 3032 –MALTA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006006/TEC/AA-1438

LUCIENE MORAIS DA SILVA, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO F 
4000 – PLACA MNY 2451 – SALGADINHO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006013/TEC/AA-1442

INALDO DA SILVA SANTOS FILHO, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO FIAT UNO – PLACA KGF 9251 – CACIMBA DE AREIA/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-005996/TEC/AA-1433

INALDO DA SILVA SANTOS FILHO, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
PARATI – PLACA KGT 1249 – CACIMBA DE AREIA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006003/
TEC/AA-1435

COLIGAÇÃO JUVENTUDE E TRABALHO, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO VERANEIO – PLACA CTU 5643 – SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB, sob PROCESSO 
DE Nº 2012-006005/TEC/AA-1437

LEOSMAR LOPES RODRIGUES, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO F 1000 – PLACA MMS 5047 – SANTANA DOS GARROTES/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-005999/TEC/AA-1434

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA-Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Operação para o Sistema de Abastecimento de Água do Município 
de Algodão de Jandaíra – PB. Município – Algodão de Jandaira UF: PB: Processo: 2012-005831/
TEC/LO-3586.

ANTONIO FERNANDES BEZERRA – CPF Nº 161.172-474-00, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FIAT – Placa: MOR-6340-PB – Percurso: Araruna – PB e Região. Processo: 
2012-005980/TEC/AA-1429.

ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE – CNPJ/CPF Nº 024.515.594-54, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental nº 2282/2012 em 
João Pessoa, 3 de agosto de 2012 - Prazo: 100 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante – 
VeículoGM /VERANEIO – MAF 4269/PB, AZUL – Em Toda Cidade – Município: ITABAIANA – UF: 
PB. Processo: 2012-004037/TEC/AA-0349.

ROSILENE DE SOUZA - CPF Nº 010.342.494-60, torna público que requereu à SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar com 
03 Unidades Habitacionais – AC: 222,30m² - Bayeux – PB. Processo: 2012-005995/TEC/LP-1075.

A CONSTRUTORA RODRIGRES LTDA – 12.480.618/0001-85, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, as Licenças: Prévia, de Instalação e 
de Operação para o Condomínio Residencial Bifamiliar, situado na Rua José Clementino de Oliveira 
nº 1790 – Tambauzinho – João Pessoa – PB.

VANIA MARIA SILVA DE HOLANDA – CNPJ/CPF Nº 444.402.606-97, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2289/2012 em João Pessoa, 6 de agosto de 2012 – Prazo: 99 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Veículo VW/KOMBI – CCZ 7605/PB – Em Toda a Cidade – Município: CABEDELO – UF: 
PB. Processo: 2012-004342/TEC/AA-0488.

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.

EMPRESA EQUILÍBRIO CONSTRUTORA LTDA, com sede a Rua Silvino Chaves 361 – Manaira – 
Nesta, CNPJ de Nº 09.481.170/0001-00, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia e de Instalação para o empreendimento 
Edifício Residencial Alfredo Fernandes, situado Avenida Sape S/N com a Rua Silvino Chaves e 
Avenida Ingá – Bairro Manaira, Nesta Capital.

SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.953.550/0001-41, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2744/2012 em João 
Pessoa, 21 de agosto de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar, com 
respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e sumidouro, na Av. POMBAL S/N LT. 233 
QD. 108 – Manaíra – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004983/TEC/LP-0986.

JOSEILTON SANTOS MUNIZ – CPF Nº 024.251.874-56, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral FORD F 350 MOH-0988-PB – Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. Processo: 
2012-005120/TEC/AA-0965.

JOSÉ LEONARDO LIMA DO NASCIMENTO – CPF Nº 037.760.464-06, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: MOB-0759-PB – Percurso: Pitimbu- PB e 
Região. Processo: 2012-005987/TEC/AA-1430.

FRANCINEIDE PINHEIRO DA SILVA ME – CNPJ Nº 05.404.689/0001-33, localizada no Sítio Furnas, 
Município de Areial-PB, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Licença Prévia, através do PROC nº 2012-005824/TEC/LP-1054, para a 
atividade de Fabricação de Argamassa, rejuntes e outros derivados de Cimento.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 507.057.684-49, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2632/2012 
em João Pessoa, 16 de agosto de 2012 – Prazo: 87 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
– Veículo YOYAGE GL Placa MNO 2790/PB de Cor Verde – Em Toda Cidade – Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2012-005309/TEC/AA-1071.

LUIZ EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS – CPF Nº 460.917.424-34, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental 
– Propaganda Volante Eleitoral FORD DEREY MNF-1123-PB – Percurso: Pirpirituba e Região. 
Processo: 2012-005301/TEC/AA-1065.

BARTOLOMEU FRANCISCANO DOP AMARAL FILHO – CPF Nº 685.843.184-53, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – REBOQUE – Placa: OEZ-3826-PB – Percurso: 
Bayeux – PB e Região. Processo: 2012-006034/TEC/AA-1458.

JANDORRILDO RUFINO DE CARVALHO, torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO GOL – PLACA HUP 7178 – MARIZÓPOLIS/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005994/
TEC/AA-1432

Inaugurada UPS do Jardim Planalto
INVESTIMENTO EM SEGURANÇA

Unidade atenderá o complexo 
de Oitizeiro (Jardim Guaíba, 
Funcionários I e Baleado)

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O governador Ricardo Viei-
ra Coutinho presidiu na tarde 
de ontem, a solenidade de inau-
guração de mais uma Unidade 
de Polícia Solidária do Jardim 
Planalto, que vai atender todo 
complexo do Bairro de Oitizeiro 
(Jardim Guaíba, Funcionários 
I e Baleado). Esta é a sexta UPS 
inaugurada em apenas um ano 

e oito meses de governo.
No seu discurso, o gover-

nador enalteceu os investi-
mentos do seu governo na área 
de Segurança Pública que já 
ultrapassam os 25 milhões de 
reais, ressaltando que foi quem 
mais investiu em segurança 
pública na Paraíba em tão pou-
co tempo de gestão.

Os investimentos em aqui-
sição de novas viaturas, motos, 
coletes à prova de balas, armas 
de última geração como pisto-
las ponto 40, carabinas calibre 
12, pistola Taser (armas não 
letais), bem como uma grande 

quantidade de munições de va-
riados calibres, permitem que 
as Polícias Civil e Militar cum-
pram seu dever que é garantir 
a segurança e o patrimônio de 
todos os cidadãos, afirmou o 
governador. 

Por outro lado, o chefe do 
Executivo também destacou 
os investimentos na formação 
pedagógica dos profissionais 
em segurança pública desde 
o agente de polícia até o dele-
gado, bem como dos soldados 
aos coronéis. Todos têm opor-
tunidades de realizarem cur-
sos tanto na Paraíba como em 

outros Estados e até mesmo 
em outros países com a finali-
dade de se capacitarem e ofe-
recerem melhores serviços à 
população paraibana.  

Para o governador Ricar-
do Coutinho, a instalação da 
UPS no Jardim Planalto era 
uma antiga reivindicação dos 
moradores, que queriam a re-
ativação de um posto policial 
existente no bairro. A unidade 
fica situada na Rua Radialista 
Geraldo Campos, próximo da 
feira de Oitizeiro, considerado 
área de fundamental impor-
tância para inibir os assaltos 

na região, principalmente nos 
finais de semana, quando au-
menta 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 capaci-
tados 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 Soli-

dária representa uma conquis-
ta para o bairro. “É importante 
porque o policial que atua na 
UPS manterá um contato dire-
to com a comunidade.

Com isso, o novo instru-
mento de combate à crimina-
lidade vai buscando conquistar 
cada vez mais a relação de con-
fiança com o cidadão, através 
de reuniões periódicas com as 
forças vivas da comunidade 
(líderes comunitários, comer-
ciantes e moradores), com o 
objetivo de analisar, priorizar e 
resolver os problemas que afe-
tam a comunidade”, destacou.

O juiz da Comarca de Cruz 
do Espírito Santo, Eduardo 
Barros, negou pedido de li-
berdade provisória requeri-
do por Adiene Afra Tavares 
Rocha e Renato Oliveira de 
Souza, denunciados como 
autores intelectuais da exe-
cução a tiros, de Sebastião 
Cirilo da Rocha Neto, pro-
prietário da empresa de re-
ciclagem Ecolimp.  Em seu 
parecer pelo indeferimento 
do pedido, o representante 
do Ministério Público desta-
cou que a materialidade do 
fato restou fartamente com-
provada e que os indícios de 
autoria, corroborados pela 
prova oral, são indiscutíveis, 
além do temor das testemu-
nhas de represálias por par-
te dos réus. Já o magistrado 
lembrou que ambos não 
apresentaram nada que con-
tradissesse os fundamentos 
ensejadores de suas prisões 
preventivas.

Segundo a peça acusató-
ria, no dia 16 de outubro de 
2011, Sebastião foi atingido 
por tiros fatais de arma de 
fogo disparados por Walter 

de Oliveira, que teria sido 
contratado por sua própria 
esposa Adiene e o amante 
Renato Oliveira, gerente da 
referida empresa e primo 
do executor, capturado dias 
atrás no Estado do Amapá. 
O fato se deu em 16 de ou-
tubro de 2011, à traição e 
de emboscada, na localidade 
conhecida por Cober, na zona 
rural do referido município.

sigilo bancário
A Justiça também de-

terminou a quebra de sigi-
lo bancário dos envolvidos, 
diante das evidências de cri-
me praticado mediante paga 
ou promessa de recompensa 
e também, com o objetivo de 
identificar os beneficiários 
da morte, segundo os autos, 
motivada pela vantagem fi-
nanceira que seria obtida 
por Adiene, principalmente 
com recebimento de milio-
nário seguro de vida.

A decisão foi tomada 
ainda com base nas dificul-
dades relatadas pela auto-
ridade polícial responsável 
pelas investigações.

Morte de empresário: 
acusados ficam presos Contador é condenado a 17 anos, 

mas aguardará recurso em liberdade

O contador Wagner Soares Nóbrega, de 40 anos de ida-
de, foi condenado pela justiça à pena de 17 anos e seis meses 
de prisão. Ele é acusado na morte do bancário Everton Bel-
mont, mas seguirá em liberdade aguardando julgamento de 
recurso.

O julgamento aconteceu no 2º Tribunal do júri de joão 
Pessoa, na tarde da quinta-feira, (23). O contador e réu con-
fesso do crime de assassinato doloso, quando há intenção de 
matar, Wagner Soares Nóbrega de 40 anos, foi condenado 
pela morte de Everton Belmont. O homicídio aconteceu no 
ano de 2010.

A sessão durou cerca de 12 horas e a família da vítima, 
antes revoltada pela espera de dois anos até a audiência, 
agora diz estar satisfeita com a sentença e acredita que o 
resultado pode significar uma resposta positiva da justiça à 
sociedade.

O julgamento
O julgamento começou às 14 horas da quinta-feira (23) 

e se estendeu pela noite, terminando apenas na madruga-
da de ontem, a 1h30. Muita gente tentou acompanhar no 
local, porém, o espaço foi insuficiente para a quantidade de 
pessoas. 

Foram ouvidas nos primeiros momentos da audiência as 
cinco testemunhas do crime. Em demonstração aos jurados, 
elas narraram como o assassinato teria acontecido. Durante 
a maior parte do tempo o réu permaneceu de cabeça baixa. 

Após os depoimentos das testemunhas, falaram o réu 
e os advogados de acusação e defesa, além do promotor re-
presentante do Ministério Público.

O Crime
O gerente do Banco Real da Avenida Epitácio Pessoa, 

Everton Barbosa Belmont, de 27 anos, foi assassinado a tiros 
na madrugada de 14 março, no bairro de jaguaribe, em joão 
Pessoa. 

O crime aconteceu quando o bancário estava com o acu-
sado do crime, Wagner Soares Nóbrega, em um bar locali-
zado na Avenida Vasco da Gama, onde conversavam e, em 
certo momento, os dois se desentenderam e começaram a 
discutir por conta da suspensão de um cheque no valor de 
R$ 500. Wagner sacou um revólver calibre 38 e desferiu dois 
tiros contra o gerente, sendo um no tórax e outro na perna.

Everton ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu. O autor dos disparos fugiu em uma caminhone-
te L-200, cor prata, mas antes, os amigos que estavam no local 
conseguiram tirar a arma do acusado e entregá-la para a polí-
cia. Após ter cometido o assassinato, Wagner se apresentou à 
polícia  e prestou os esclarecimentos sobre o crime.

CASO EVERTON BElMONT

Nádya Araújo
Especial para A União



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

Protocolo...: 2012 - 043134
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043135
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043177
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043178
Responsavel.: MERCADINHO O PRECINHO
CPF/CNPJ....: 062823434-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            551,90
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044137
Responsavel.: M MARTINS CONSTRUCOES E IN-
CORPORACO
CPF/CNPJ....: 012442519/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            357,16
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043375
Responsavel.: QUEIROZ, ARAUJO & CIA LTDA.
CPF/CNPJ....: 000435963/0005-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,00
Cedente.....: MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS 
LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043439
Responsavel.: RODRIGO AUGUSTO FERNANDES 
MELO
CPF/CNPJ....: 013076084/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,36
Cedente.....: JS FILHOS & CIA. LTDA.
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043351
Responsavel.: SAMUEL GOMES SOARES
CPF/CNPJ....: 011530229/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,60
Cedente.....: IND. E COM. DE CONFECCOES XAVIER LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043383
Responsavel.: SAMUEL GOMES SOARES
CPF/CNPJ....: 011530229/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            394,60
Cedente.....: IND. E COM. DE CONFECCOES XAVIER LT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043384
Responsavel.: TAISE DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 091345024-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.000,00
Cedente.....: WILSON MACEDO FILHO RACOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044194
     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,  25/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.423,58
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043724
Responsavel.: LAURA CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ....: 003080630/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            298,80
Cedente.....: FERREIRA ATACADO DISTRIBUIDOR 
LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043656
Responsavel.: MARCOS ANTONIO DA NOBREGA 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 753326984-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            130,00
Cedente.....: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANOAS II
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043108
Responsavel.: MANOEL CRUZ DE LUCENA ME
CPF/CNPJ....: 041207572/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            175,78
Cedente.....: VENTURA E SARAIVA LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043813
Responsavel.: RICARDO FRANCELINO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 008058924-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            269,95
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043650
Responsavel.: SINVAL LAUREANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 170414309-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.460,00
Cedente.....: PETROLEO SUAPE LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043711
Responsavel.: THEMISTOCLES GUIMARAES DE OLIV
CPF/CNPJ....: 007364994/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,80
Cedente.....: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043772
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 
de Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas 
Fisicas e Juridicas acima citadas a virem pagar os 
titulos supra, no prazo de tres dias uteis, ou darem, 
por escrito, as razoes por que nao o fazem, dirigindo-
-se, para tanto,ao 2o Tabelionato de Protesto, a 
Praca 1817, 40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob 
pena de serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  25/08/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Alagoinha - PB, 22 de Agosto de 2012.
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB, no uso de suas atri-

buições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2012, que objetiva 

aquisições parceladas de Equipamentos e Materiais Permanentes diversos: (Médico Hospitalar, 
Instrumental, Odontológico, Fisioterapia e Laboratorial), destinados ao melhor funcionamento e 
atendimento das Unidades Básicas de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde; com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: 
CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA ME - 00.534.095/0001-23 - Valor: R$ 9.384,00 - DIAGFARMA 
COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - 11.426.166/0001-90 - Valor: R$ 6.500,00 - 
FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - 08.160.290/0001-
42 - Valor: R$ 7.351,80 - JACKSON CARNEIRO DA SILVA EPP - 10.218.588/0001-08 - Valor: R$ 
8.143,00 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - 63.478.895/0001-94 - Valor: R$ 46.008,24 - MENTOR 
COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP - 06.168.370/0001-19 - Valor: R$ 18.044,00 - SAÚ-
DE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - 01.704.290/0001-17 - Valor: R$ 26.225,75. Ficam as empresas 
convocadas para assinaturas dos respectivos instrumentos contratuais de acordo instrumento 
convocatório e legislação vigente

Publique-se, comunique-se e cumpra-se.
 

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO
Gestor

Prefeitura Municipal de Cabaceiras
Comissão de Licitações

Resultado de Julgamento – Etapa propostas
A Prefeitura de Cabaceiras, através de sua Comissão, torna público a todos os interessados, o 

Resultado da etapa de Julgamento da  fase – Proposta de preços apresentada, referente ao Certa-
me Licitatório nº 029/2012, TP 009. Empresa: JGS  Empreendimentos  e Construções Ltda, CNPJ: 
11.734.088/0001-91. Valor proposto: R$ 42.235,66. Das decisões tomadas pela CPL caberão recursos 
conforme previsto no Art. 109 da Lei nº 8.666/93, estando a proposta da participante disponível para 
a devida conferência, por parte do público em geral, na sala da Comissão de Licitação deste Órgão 
Público. Tal Resultado foi publicado nos murais de diverso órgãos públicos, podendo as demais 
informações serem adquiridas através dos telefones: 3356/1117.Cabaceiras, 24/08/2012. 

Marcos Vinicius A. Cavalcante
Presidente – CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
Chamada Pública NO 003/2012
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h00min no dia 05 de setembro 
de 2012, a abertura do edital de Chamada Pública nº 003/2012, para Aquisição de gêneros alimen-
tícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Queimadas, à 
Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3392-2276 / 3392-1938.

Queimadas, 24 de agosto de 2012.

Joseneide da Mata Silva Siqueira
Presidente

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, 
convidados 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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 
ADVERTÊNCIA
 
À empresa REGINADO DA SILVA GALDINO JNIOR
CNPJ N° 11.505.107/0001-08
Fica a empresa supra citada ADVERTIDA que deve informar a esta Edilidade o motivo de não 

ter  entregue o pedido de fardamento para o SAMU requisição de nº 972 referente ao pregão 
50030/2012 que foi feito a mais de 30 dias.

 
A informação requerida deverá ser prestada a Comissão Permanente de Licitação na pessoa 

de Kleber Cabral Brandão, Presidente.
 
Não prestada a informação no prazo de 3 (três) dias à Comissão de Licitação, será determinado 

a imediata abertura de processo administrativo para fins de rescisão de contrato e eventual punição.
 
CPL, Rua Horácio Nóbrega, sn – 1º andar – Belo Horizonte – Patos - PB, no Centro Administrativo 

Municipal Aderbal Martins, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 ás 12:00h) Informações pelo 
telefone 0(xx) 83-3423-2610   -  ramal 232.

 
Patos – Pb, 24 de Agosto de 2012

WESCLEY CANDEIA SANTANA
Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 25 de agosto de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 00032/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av. Olívio Maroja, 278 - Centro - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais 
diversos e permanentes, destinados aos Postos de Saúde e NASF deste município.  Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 32741605.
Email: prefeituraaracagi@gmail.com

Araçagi - PB, 22 de Agosto de 2012

WALBERTO JOSÉ DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

*Responsavel.: ANDRE ROLIM DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 052959114-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,00
Cedente.....: PAULO SERGIO DA SILVA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043529
Responsavel.: ARTHUR F DE FIGUEIREDO NETO
CPF/CNPJ....: 884615644-72
Titulo......: CHEQUE           R$          4.950,00
Cedente.....: HILDO DE ASSIS ARNAUD FILHO
Apresentante: HILDO DE ASSIS ARNAUD FILHO
Protocolo...: 2012 - 043310
Responsavel.: EDUARDO JORGE NUNES MACHADO
CPF/CNPJ....: 007366664-51
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            400,00
Cedente.....: CONSTRUTORA RENASCER LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044218
Responsavel.: ESDRO ARRUDA WANDERLEY
CPF/CNPJ....: 181602634-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,67
Cedente.....: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 042987
Responsavel.: HENNERY ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ....: 005008755/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043536
Responsavel.: HOMSS SISTEMAS ELETRONICOS LTD
CPF/CNPJ....: 013427006/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.399,99
Cedente.....: ELSYS EQUIP ELETRONICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043508
Responsavel.: JELLYSON WAGNER LOPES ALVES 
0537525
CPF/CNPJ....: 012034538/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.760,00
Cedente.....: SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E 
COMERCI
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044185
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043125
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043126
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043133
Responsavel.: J J R  EMPREEND  IMOB  LTDA
CPF/CNPJ....: 009629977/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB

Responsavel.: ADVENTURE STORES COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010886936/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Cedente.....: QSBR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ARTIGO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043644
Responsavel.: DISKLUZ ENG. E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 013234054/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.936,67
Cedente.....: MOGI TRAFO INDUSTRIA E COMER-
CIO DE
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043231
Responsavel.: ECOTEC ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA
CPF/CNPJ....: 005374977/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            726,09
Cedente.....: MONTE & CIA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043690
Responsavel.: EXTREMO ORIENTE LOC DE VEIC E
CPF/CNPJ....: 010679324/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Cedente.....: HIDRAULDIESEL SERV HIDR LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043820
Responsavel.: EMPREME- EMP. PARAIB DE RECIC. 
E EM
CPF/CNPJ....: 011490789/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            211,14
Cedente.....: FABRICOLOR DO BRASIL PRODUTOS 
SERIG
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043352
Responsavel.: JAILSON FELICIANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 675884684-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            115,00
Cedente.....: OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO 
LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044003
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.423,58
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043725
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL NO 034/2012
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 034/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. Data de abertura: 05/07/2012 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Queimadas, 
à Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3392-2276 / 3392-1938.

Queimadas, 24 de agosto de 2012.

Joseneide da Mata Silva Siqueira
Pregoeira

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 MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 009/12
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua 

sede na Rua Manoel Benevonuto do Brado, 257 - Centro - Marcação-PB, às 10:00 horas do 
dia 06 de setembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Execução dos serviços de transporte de estudantes, conforme itinerário correspondente. 
Recursos: Próprios do Município de Marcação, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 013, de 20 de 
julho de 2007. Informações: os interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como 
obter maiores esclarecimentos do certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 
13:00 dos dias úteis.

Marcação - PB, 24 de agosto de 2012.

FABRÍCIO GEORTHO DOS SANTOS
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00040/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de refeições e serviços de hospedagem 

destinados a servidores técnicos das diversas secretarias do município de Aparecida. Data e Local: 
05 de Setembro de 2012 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 24 de Agosto de 2012

FILIZARDO DA SILVA NETO 
Pregoeiro Oficial

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00041/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de pintura, funilaria e tapeçaria, destinados aos 

veículos que compõe a frota da Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 05 de Setembro 
de 2012 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro 
- Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 24 de Agosto de 2012

FILIZARDO DA SILVA NETO 
Pregoeiro Oficial

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00042/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de exames do tipo Tomografia Computadorizada 

para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Aparecida, conforme Termo 
de Referência do edital. Data e Local: 05 de Setembro de 2012 às 09:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 24 de Agosto de 2012

FILIZARDO DA SILVA NETO 
Pregoeiro Oficial

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP No 00043/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais elétricos, desti-

nados a manutenção das atividades da Secretaria de Infraestruta do município. Data e Local: 05 
de Setembro de 2012 às 10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 
169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 24 de Agosto de 2012

FILIZARDO DA SILVA NETO 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 00004/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2012, que objetiva: EXECU-
ÇÃO DE TERRAPLANAGEM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - R$ 292.666,34.

Marizópolis - PB, 22 de Agosto de 2012

JOSÉ VIEIRA DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis: PRÓPRIOS
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marizópolis e:
CT Nº 00057/2012 - 23.08.12 - SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

- R$ 292.666,34

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS No 00005/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e ob-

servado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2012, que 
objetiva: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA. - R$ 498.251,25.

Marizópolis - PB, 22 de Agosto de 2012

JOSÉ VIEIRA DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Marizópolis: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/

MINISTÉRIO DO TURISMO/RECURSOS PRÓPRIOS
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marizópolis e:
CT Nº 00058/2012 - 23.08.12 - SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

- R$ 498.251,25

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA - CPF Nº 631.766.964-34, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Ambiental para PRO-
PAGANDA VOLANTE ELEITORAL 2012 - Percurso: Município de GUARABIRA - PB E REGIÃO - GM 
VERANEIO - PLACA - LAN 0180 - PB, situado à Av. Rui Barbosa, Nº 760 - centro - GUARABIRA 
- PB. Processo: 2012 - 005718/TEC/AA - 1292.

AMANDA LEITE A. COSTA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
FIAT UNO MILLE – PLACA  KIY 2220 – IMACULADA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-005948/
TEC/AA-1414

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Pregão nº 006/2012
Processo nº 27.201.002361.2012
Registro CGE: 12-01172-6
Comunicamos a quem interessar possa, que o procedimento licitatório nº 27.201.002361/2012, 

Pregão Presencial nº 006/2012, cujo objeto consiste na contratação dos serviços de lavagem e 
engomagem de roupas para o Lar da Criança Jesus de Nazaré, marcado para o dia 30/08/2012, 
às 14:00hr, está suspenso até ulterior deliberação.

João Pessoa, 22 de agosto de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Registro CGE: 12-01140-3
 Comunicamos a quem interessar possa, que o procedimento licitatório nº 2671/2012, (Aquisição 

de material de consumo combustível) modalidade Pregão Presencial 008/2012, foi considerado 
DESERTO, à luz da legislação vigente.

João Pessoa, 24 de agosto de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - CHAMADA PÚBLICA nº 02/2012.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Alimentação Escolar, em cumprimento 
do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação. - DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 22.08.2012. – PERÍODO DE VIGÊNCIA: Agosto a Dezembro de 2012 - PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO, CNPJ: 08.894.859/0001-
01 – JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE – JOSÉ FREIRE DA SILVA FILHO, CPF nº 077.553.154-52 
– ITENS: 01 e 14 – VALOR CONTRATADO: R$ 5.541,12 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Um 
Reais e Doze Centavos) CONTRATO: 141/2012, de 22.08.2012 – MARINEZ BERNARDINO, CPF: 
044.831.294-81 – ITENS: 13, 15 e 16 – VALOR CONTRATADO: R$ 8.517,60 (Oito Mil Quinhentos 
e Dezessete Reais e Sessenta Centavos) CONTRATO: 142/2012, de 22.08.2012 DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: consignada no orçamento 2012.

JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE
Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA DE CONDADO  
EXTRATO DE REVOGAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012
A pregoeira Oficial do Município de Condado, de ordem do Senhor Prefeito, torna publico, a 

REVOGAÇAO da licitação acima, cujo objeto era Aquisição parcelada de material gráfico destinados  
a atender as necessidades de todas as secretarias do município, conforme termo de referencia em 
anexo nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, conforme justificativa constante nos autos do processo.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 
sala da CPL, Rua  Padre Amâncio Leite , 395 ,centro- município de Condado – PB

 Condado- PB, 04 junho de 2012
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SÁ

PREGOEIRA OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Setembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços mecânicos diversos 
com substituição de peças danificadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 
as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 24 de Agosto de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 16:00 horas do dia 05 de Setembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços mecânicos diversos 
com substituição de peças danificadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 
as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 24 de Agosto de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial
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