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clima & tempo
Sertão

30  Máx.
21 o  Mín.

33o   Máx.
18o  Mín.

35o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,042 (compra) R$ 2,042 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,960 (compra) R$ 2,100 (venda)
EURO   R$ 2,567 (compra) R$ 2,569  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

15h09

02h38

2.3m

2.3m
baixa

baixa

08h53

21h04

0.3m

0.3m

l IFPB abre segunda-feira inscrições de seleção para 2.774 vagas em 61 cursos
 
l Rede municipal de ensino de João Pessoa inicia hoje, às 8h, o Desfile Cívico 
 
l Nova Unidade de Policiamento Solidário será inaugurada no Róger, na capital

l Sexta-feira é o dia exclusivo para o consumidor comprar verduras na Empasa

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Setor hoteleiro 
eleva em 42% o 
total de leitos 
no interior

Ações marcam 
hoje Dia de 
Combate ao 
Fumo na PB

Paraíba terá 
R$ 5,9 mi para 
cirurgias de 
catarata 

Detran flagra 
544 motoristas 
dirigindo sem 
habilitação
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Campanha no semiárido quer 
evitar troca de votos por água

O juiz da Propaganda de 
Mídia, Inácio Jairo, proibiu a 
sabatina que a Câmara iria 
realizar com os candidatos a 
prefeito de João Pessoa. A de-
cisão foi criticada por verea-
dores na tribuna. PÁGInA 17

A campanha realizada 
pela Articulação do Semiári-
do, que reúne mil entidades 
da sociedade civil,  alerta a 
população sobre negociações 
eleitorais em áreas castigadas 
pela seca.  PÁGInA 19

Justiça Eleitoral 
proíbe sabatina 
com candidatos 
na Câmara de JP

ElEiçõES

Paralimpíadas começa em Londres
A cerimônia de abertura dos XIV Jogos Paralímpicos acontece hoje em Londres. A competição acontece 
até o próximo dia 9 de setembro. A Paraíba tem sete competidores na delegação brasileira. PÁGInA 21

MP e Sedurb firmam acordo para desobstruir calçadas PÁGInA 13

Salário-maternidade é pago 
pela primeira vez a um homem

INSS

PÁGInA 4

Competição será aberta hoje no Estádio Stratford, em Londres, reunindo 4,2 mil atletas de 166 países que disputarão 18 modalidades

[In]Sônia, espetáculo 
baseado na obra de 
Nelson Rodrigues 
está em cartaz hoje 
no Teatro Santa Roza 
PÁGInA 5



UN

Eram estes os dizeres do banner 
que o Clube do Conto da Paraíba levou 
à Balada Literária do Recife, onde ocor-
reu o relançamento do livro premiado 
do escritor paraibano Geraldo Maciel, 
“Peccata Mundi”.

O Clube do Conto levou muito mais 
do que aquele Banner.Levou histórias, 
histórias sobre viagens, caixas pretas, 
para homenagear o grande narrador de 
suas “estranhas criaturas”.

Levou alegria, que dispersou pelo 
Recife antigo, levou sua profunda 
saudade de Geraldo Maciel, escritor 
e editor que nos deixou há dois anos 
e que era conhecido por todos como 
Barreto.

“Peccata Mundi” é o romance de 
um povoado, dominado pelo padre 
Carrão Brindeiro, que por sua vez é do-
minado pelo pecado da gula, a gula da 
mesa, a gula da carne. Da mesa, a gula 
deu-lhe imensa barriga. Da carne, a 
gula deu-lhe dezesseis marias, filhas de 
mulheres piedosas dispostas a aplacar 
os pecados do padre.

Com uma prole tão grande de 
“afilhadas”, o padre Carrão Brindeiro, 
perito também na arte de amealhar 
fortuna, emprestando a juros, investin-
do na aquisição de terras, tornou-se o 
homem mais rico daquele lugar.

A saga do padre e das suas dezes-
seis filhas deu a Geraldo Maciel, espaço 
para desenvolver uma narrativa enge-
nhosa, expressão da sua arte de contar 
histórias com a perícia de quem já era 
um grande escritor.   

Barreto partiu cedo, em um 
domingo de setembro de 2010, uma 
morte sem estardalhaços, brusca, 
como o gesto de abrir-se uma porta, 
uma porta para o desconhecido, uma 
estrada sem volta. Foi e deixou a meio, 
o sucesso da história de Carrão Brin-
deiro, premiada originalmente pelo 
governo de Pernambuco e relançada 
agora, na nova edição da Balada Lite-
rária de 2012.

O relançamento virá para João Pes-
soa, promete a família de Geraldo Ma-
ciel, prometem os membros do Clube 
do Conto da Paraíba. Para eles, Geraldo 
Maciel vive. Não apenas nas suas nar-
rativas, mas no próprio clube, que é um 
pouco a encarnação da sua alma.

Naquele sábado de setembro, como 
fazia em todos os sábados, Barreto foi 
ao Clube do Conto,  mas não se despe-
diu de ninguém. Disse “até logo”, com a 
delicadeza que lhe era própria. 

No domingo, era a perplexidade 
que reunia novamente o clube, em 
torno da narrativa telegráfica da morte, 
onde nada há para escrever.

De vagar, cada um a seu modo, os 
membros do Clube foram revisitando a 
vida das “estranhas criaturas” escul-
pidas por Geraldo Maciel, a narrativa 
revelando a excelente argila da sua 
confecção.

Em Nova Palmeira, terra de Barre-
to, sob a batuta do professor de teatro 
Carlos Cartaxo,a literatura de Geraldo 
Maciel  experimenta palco e plateia. 
“Barreto vive”, ”Vive, Geraldo Maciel”.

Um já passou, o outro ainda vai 
começar.

Falo de dois eventos culturais, 
um cinematográfico, o Festival 
Varilux de Cinema Francês, o outro 
musical, a Mimo (Mostra Internacio-
nal de Música de Olinda) que, entre 
agosto e setembro, aportam em João 
Pessoa. 

Sempre ficamos chupando dedo 
quando um evento desses acontecia 
perto de nós (em Recife, Olinda, For-
taleza ou Salvador) e nunca chegava 
até aqui. Desde o ano passado, no 
entanto, muita coisa boa nos tem 
chegado, seja através do Varilux, seja 
com a Mimo, o que significa que final-
mente entramos no grande eixo que 
antes nos excluía. 

O Varilux esteve em João Pessoa 
entre 15 e 23 de agosto. Não pude ver 
a maioria dos filmes exibidos, vi ape-
nas dois (My way e Paris-Manhattan) 
e perdi vários que gostaria de ter 
visto como A filha do Pai e E agora 
aonde vamos? de Nadine Labaki, que 
já conhecia de Caramelo. Também 
não vi Intocáveis, mas este pode-

rei assistir depois, quando entrar 
em circuito comercial. Mas mesmo 
computando as perdas, só saber que 
podemos contar todo ano com uma 
mostra desse nível, já nos enche de 
alegria e antecipação para as edições 
subsequentes.

Para quem se alimenta de arte, a 
Mimo é outra bela oportunidade de 
enlevo. Este ano acontecerá entre os 
dias 6, 7 e 8 de setembro. No dia 6, 
teremos Richard Bona e Sylvain Luc, 
da França, no Teatro Santa Roza. No 
dia 7 (um feriado), teremos o Quar-
teto Barromeo, dos Estados Unidos, 
que se apresentará na Basílica Se-
nhora das Neves. No dia 8, na Igreja 
de São Pedro Gonçalves, teremos o 
Projeto Coisa Fina de São Paulo. Tudo 
para quem gosta de música ficar feliz. 
Na edição do ano passado tivemos 
estrelas de primeira grandeza, como 
Ballaké Sissoko & Vincent Segal além 
de Alex Tassel. Este ano aguardamos 
esses três dias com ansiedade, pois 
nossas almas ascenderão aos céus, 
com corpo e tudo, ao som desses 
mestres que aqui virão. 

Editorial

Um
“Geraldo Maciel vive”

Motivos para visitar Areia

Varilux & Mimo

Tomando-se por base que 
o comportamento da arre-
cadação neste ano se asse-
melha à situação ocorrida 
em  2009, há previsões de 
que, em razão de ser de 
natureza contábil, o Fun-
deb, composto por impos-
tos e transferências de 
impostos, acompanhará a 
queda na receita. 
 Mensalmente,  os gesto-
res municipais já têm sen-
tido a discrepância entre 
as parcelas recebidas e as 
estimativas. Como o Fundo 
representa o principal me-
canismo de financiamento 
na área da Educação, há 
forte preocupação dos 
gestores.

O Comitê de Política Mo-
netária  define hoje a 
taxa básica de juros para 
os próximos 45 dias. O 
mercado aposta  em re-
dução dos juros, ao mes-
mo tempo na previsão do  
aumento da inflação.
A expectativa é de que 
ocorra um corte  0,50 
ponto percentual na taxa 
básica de juros, para 7,5 .

Direção do Centro de Convenções de 
Natal preocupadíssima com a possi-
bilidade de  perder  eventos de turis-
mo, depois da ativação dos centros 
de João Pessoa e do Ceará, ambos 
inaugurados. “Apostamos no nosso 
diferencial”, diz Nailson Azevedo, 
executivo do turismo potiguar.

A partir de hoje está disponível, 
na Internet,  o portal de notícias 
da Corregedoria Geral de Justiça, 
do TJ-PB. O site é voltado,  para os 
magistrados de 1º grau e órgãos 
extrajudiciais, e pode ser acessa-
do no endereço eletrônico http://
corregedoria.tjpb.jus.br /.

O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, não acredita em esfacelamento 
da base aliada da presidenta Dilma Rousseff, em decorrência das diver-
gências entre os partidos na eleição municipal deste ano:
- Não vejo problema mais grave nisso. É normal em uma eleição munici-
pal. Não tem implicação na base aliada – assegurou.

Deu Pernambuco de novo, na corrida 
pela atração de investimentos. O 
Grupo Petrópolis, apostando no cres-
cimento do consumo de cerveja no 
Nordeste, anunciou nova unidade em 
Itapissuma, com um aporte mínimo 
de R$ 600 milhões. Itapissuma é pró-
xima à Paraíba, se serve de consolo.

FUNDEB CAI

TAXAS DE JUROS

CONCORRÊNCIAPORTAL DO TJ
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Levou alegria, que dispersou pelo Recife antigo, levou sua profunda 
saudade de Geraldo Maciel, escritor e editor que nos deixou há dois anos”.

Falo de dois eventos culturais, um cinematográfico, o Festival 
Varilux de Cinema Francês, o outro musical, a Mimo”.
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A Procuradoria da República, na Pa-
raíba, através do procurador  Marcos 
Alexandre Bezerra Wanderlei de 
Queiroga, lotado na Procuradoria 
da República de Campina Grande, 
determinou a abertura de Inquérito 
Civil Público para apurar supostas  
fraudes licitatórias em Gurjão. 
Atende à solicitação do Ministério 
Público, que denunciou as supostas 
irregularidades naquele município.

EM GURJÃO

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com Vitória Lima - vitorialimalr@gmail.com
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A cidade de Areia, localizada na 
bela e aprazível região do Brejo parai-
bano, está oferecendo, até o próximo 
domingo, um atrativo adicional para 
turistas brasileiros e do exterior inte-
ressados em um programa que envol-
va a um só tempo contato com a natu-
reza, a história, a arte e a cultura.

Trata-se da décima terceira edição 
do Festival de Arte de Areia, promovido 
pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria da Cultura. O evento – inicia-
do ontem – traz em sua programação 
mais de cem atrações artísticas e, este 
ano, homenageia o centenário do livro 
Eu, do poeta Augusto dos Anjos.

Ir à Areia esta semana tem tudo 
para se transformar em uma experi-
ência inesquecível. Além de assistir e 
participar das atividades do Festival 
de Arte - que incluem oficinas e espe-
táculos de teatro, dança e música -, o 
visitante vai desfrutar do clima e da 
paisagem serranos que deram fama à 
cidade.

Areia é dona de um dos mais im-
portantes acervos culturais do país. 
No Museu de Pedro Américo o visitan-
te terá acesso a réplicas de quadros do 
mais ilustre filho da cidade, a exemplo 
de “O Grito do Ipiranga”. Já no Museu 
da Rapadura, conhecerá o processo de 
fabricação do doce que é a “cara” do 
Nordeste.

Em Areia está localizado um dos 
mais antigos teatros do país, o Miner-
va, construído cerca de meio século 
antes do Santa Roza, o mais importan-
te de João Pessoa. No campo da edu-

cação, a Escola de Agronomia do Nor-
deste, o Colégio Santa Rita e o Colégio 
Estadual de Areia também deram fama 
à cidade.

Areia é a terra natal de persona-
lidades que deram brilho singular à 
história paraibana, a exemplo do pre-
sidente Álvaro Machado (em cujo go-
verno foi fundado o jornal A União), o 
pintor Pedro Américo, o escritor José 
Américo de Almeida e o arcebispo 
Dom Adauto Aurélio de Miranda Hen-
riques.

É neste cenário permeado de ri-
quezas artísticas, históricas, naturais 
e culturais, certamente ainda coberto, 
nesta época do ano, por leve neblina, 
que está se desenrolando, pela déci-
ma terceira vez, o Festival de Arte de 
Areia, com o tema “Eu, você e os outros 
– Arte pra todo mundo”.

O Governo da Paraíba acertou a 
mão ao investir novamente na reali-
zação do Festival de Areia – que acon-
tece pela segunda vez na gestão atual. 
Um evento que em seus primórdios 
foi marcado pelo binômio vanguarda 
artística-resistência política jamais 
poderia ser atirado na lata de lixo da 
História.

Vale ressaltar que o Festival pro-
move o congraçamento artístico e 
cultural entre a Paraíba e as demais 
regiões do país, dá visibilidade à pro-
dução contemporânea - oferecendo 
palco para artistas de diversas áreas, 
notadamente na seara popular - e for-
talece a economia regional, o que não 
é pouco.



Regina Amorim
Gestora de Turismo do Sebrae
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EXCLUSIVO

O

Como se desenvolve o pro-
grama de Turismo Sebrae?

O Sebrae trabalho por pro-
jetos dentro da metodologia de 
gestão orientada para resultados. 
Então, nos temos o Projeto “Tu-
rismo de Eventos e Negócios”, que 
atende João Pessoa desde 2006, os 
roteiros turísticos do Brejo parai-
bano, além dos que são desenvol-
vidos na região de Campina Gran-
de, Cariri e Borborema. Ou seja, 
nos estamos com projetos que vão 
do Litoral até Campina Grande 
consolidando os produtos e rotei-
ros turísticos da Paraíba.

O projeto tem contribuído 
para novos investimentos no 
turismo?

Com certeza. Esse fato é 
comprovado com a realização da 
Feira Regional de Turismo Rural 
(Ruraltur), que nós promovemos 
pela primeira vez em 2005 e es-
taremos promovendo agora a 8ª 
edição que será iniciada amanhã e 
acontece até o sábado próximo, no 
auditório da Federação das Indús-
trias (Fiep), em Campina Grande. 
Esse evento é uma oportunidade 
de sensibilização para as pessoas 
que ainda não estão nos ramos de 
negócios do turismo, porque pa-
ralelo a Ruraltur, acontecem a 8ª 
Rodada de Negócios e o 3ª Semi-
nário Nordeste de Turismo Rural, 
começam a ter a compreensão de 
que a atividade do turismo junto 
ao agronegócio, gera uma renda 
adicional muito boa.

De que maneira essa união 
gera uma renda adicional?

Um exemplo claro desse adi-
cional na renda acontece nos en-
genhos. Explicando melhor, os 
engenhos passam por um período 
de seis meses produzindo e seis 
meses parados com a entre safra, 
então, é exatamente nesse período 

que o turismo rural vai gerar uma 
renda extra a ser aplicada na ma-
nutenção da propriedade. Nesse 
turismo rural são aliados a gas-
tronomia, artesanato, entre outras 
produções que podem ser adquiri-
das na localidade.

Como acontece a Ruraltur?
A Ruraltur é a única feira de 

turismo que acontece no Nordes-
te. Nesta versão ela vai reunir 40 
expositores de diversos estados 
nordestinos que apresentarão 
produtos, serviços e roteiros turís-
ticos na área de ecoturismo, turis-
mo rural, aventura e cultural para 
empresários do setor. O nosso ob-
jetivo é promover o turismo rural 
dos estados nordestinos, possi-
bilitando a comercialização dos 
roteiros turísticos dos segmentos 
de ecoturismo, rural, aventura, 
cultura com um rico artesanato e 
a gastronomia.

Quais os Estados que estão 
participando do evento?

Estão participando do even-
to os Estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas, Ser-
gipe, Bahia, sendo pela primeira 
vez participantes da Ruraltur os 
Estados de Sergipe, Maranhão e a 
Bahia. 

Qual a importância na reali-
zação desse evento?

O turismo rural é uma ten-
dência mundial e no Brasil essa 
atividade apresenta um cresci-
mento em torno de 30%, estan-
do na quarta posição no ranking 
mundial, perdendo apenas para 
os países da Espanha, Portugal e 
Argentina. Portanto, a Ruraltur é a 
oportunidade que nós temos para 
divulgar todas as empresas e ro-
teiros turísticos do Nordeste seja 
ela através das agroindústrias e do 

“A Ruraltur é 
a única feira 
de turismo 
que acontece 
no Nordeste e 
vai reunir 40 
expositores”

turismo rural é uma tendência mundial que tem crescido 
cada vez mais. No Brasil essa atividade apresenta um 
crescimento em torno de 30%, estando na quarta 
posição no ranking mundial, perdendo apenas paras os 
países da Espanha, Portugal e Argentina. Esse tipo de 
turismo tem sido atração também no Nordeste brasileiro, 
com as potencialidades que a região apresenta que são 
bastante diversificadas. Na Paraíba, ele tem despontado 
bastante nas regiões do Brejo e do Caririri, possibilitando 
a comercialização dos roteiros turísticos dos segmentos 
de ecoturismo, rural, aventura, cultura com um rico 
artesanato e a gastronomia. Para divulgar o produto do 
turismo rural paraibano e de outros estados do Nordeste, 
o Sebrae estará realizando de amanhã até sábado a 8a 
edição da Feira Regional de Turismo Rural (Ruraltur), 
evento que acontece juntamente com a 80 Rodada de 
Negócios e o 30 Seminário Nordeste de Turismo Rural, 
em Campina Grande, e que vai reunir expositores dos 
nove estados nordestinos. A gestora de Turismo Sebrae, 
Regina Amorim, revela que o evento é uma oportunidade 
de mostrar as pessoas que a atividade do turismo rural 
junto ao agronegócio, gera uma renda adicional muito boa 
para os investidores.

turismo de lazer, sendo tudo dentro 
da preservação do meio ambiente e 
para produção de alimentos orgâ-
nicos, floricultura, fruticultura, pis-
cicultura e a criação de pequenos 
animais.

Cerca de quantas pessoas 
devem visitar o evento e quais as 
expectativas na geração de ne-
gócios?

Nós acreditamos que cerca 
de 4 mil pessoas devem visitar o 
evento para conhecer produtos e 
serviços de agências de viagens e 
receptivo, hotéis-fazenda, equipa-
mentos rurais (pousadas, hotéis e 
restaurantes), roteiros turísticos da 
região Nordeste, empresas da área 
turismo de aventura, agronegócios 
e artesanato. Na Rodada de Negó-
cios, a nossa expectativa é que cerca 
de R$ 2 milhões de negócios sejam 
gerados e efetuados em cerca de 12 
meses.

Qual o tema do seminário?
No seminário cujo tema é “Um 

novo olhar para o turismo rural – 
investimentos e produção” serão 
apresentadas novas perspectivas 
para o ambiente rural, resgatando 
tradições e a vida no campo com 
agronegócios, trilhas ecológicas e 
outros atrativos do meio rural. Du-
rante os dois dias de evento, haverá 

nove palestras, além de painéis de 
casos de sucesso dos nove estados 
da região Nordeste. 

Quais os temas de maior des-
taque no seminário?

Destacam-se os que mostrarão 
exemplos de turismo rural no Cari-
be e no México. O evento também 
contará com palestras de represen-
tantes do Ministério do Turismo, do 
Sebrae Nacional e do Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo Ru-
ral (Idestur). As atividades criativas 
com foco na produção associada ao 
turismo, desenvolvidas no Brejo 
paraibano, também serão tema de 
palestra durante o seminário. Ou-
tro assunto a ser debatido será o 
turismo de experiência como nova 
tendência de mercado. As políticas 
públicas e ações de inclusão social 
no turismo rural serão discutidas 
na palestra do coordenador geral 
de Segmentação do Ministério do 
Turismo, Wilken Souto. A gestão 
associativa do Vale dos Vinhedos no 
Rio Grande do Sul também será de-
batida no evento.

Em quais localidades o tu-
rismo rural têm se desenvolvido 
mais na Paraíba?

Eu diria que no Cariri e no Bre-
jo. Eu digo isso, porque um com-
plementa o outro, já que, uma é o 

Semiárido, Cariri e o outro, que é o 
Brejo, uma região serrana que ofe-
rece outros atrativos, a exemplo do 
frio, relevo, verde e mais água. Nes-
sa região eu também destaco “Os 
Caminhos do Frio”, evento do turis-
mo rural que acontece no período 
de julho e agosto e tem contribuído 
muito para divulgação das poten-
cialidades da região, porque, o tu-
rista que circula na região do Brejo 
tem a oportunidade de conhecer os 
engenhos, trilhas ecológicas, expe-
dição de bikes, entre outros atrati-
vos que integram o projeto.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Turismo rural 
e a geração de renda
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Em cima da hora

Petista é vítima de atentado
NA PARAÍBA

Dois homens saíram de den-
tro de um matagal e efetua-
ram disparos contra o veículo 

O segundo vice-presiden-
te do diretório estadual do PT, 
Nabal Barreto, foi vítima de um 
atentado na última segunda-
-feira quando voltava para João 
Pessoa. Ele estava acompanha-
do e ao passar por uma ponte, 
situada na entrada do municí-
pio de Pitimbu, dois homens 
armados saíram de dentro do 
matagal e efetuaram disparos 
contra o veículo, uno verme-
lho, em que estavam. Felizmen-
te, ninguém saiu ferido e o caso 
está sendo investigado pela Po-
lícia C ivil local.

Nabal explicou que no 
desespero, para tentar fugir 
dos disparos acelerou o car-
ro e acabou colidindo com 
uma mureta. Com a batida 
os pneus do veículo estoura-
ram e os dois resolveram se 
esconder dentro de uma ve-
getação até conseguir pedir 

Participação popular nas oficinas 
do primeiro dia do Festival de Areia

A 13ª Edição do Festival de Areia começou on-
tem com a programação das oficinas de Cultura Po-
pular: Babau e Ventríloquo, e as de Vivência Artística 
de Dança: Preparação Corporal para Intervenção, de 
Circo: Generosidade no Riso, de Teatro: Improviso e 
Ação e de Artes Plásticas: Caminhar Areia – Por Uma 
Nova Leitura do Cotidiano.

Segundo a organização do festival, a participa-
ção da população nas oficinas foi excelente, com 
lotação máxima, restando poucas vagas para as que 
ainda irão começar. Hoje, a programação segue 
com as mesmas oficinas. Amanhã começam as ofi-

cinas de audiovisual e oficina infantil de dança: hip 
hop - a dança urbana.

Também amanhã, acontece a solenidade oficial 
de abertura do Festival de Areia, com a presença do 
governador Ricardo Coutinho, seguida do show da 
cantora Elba Ramalho, no Polo “EU” - Palco Princi-
pal. Amanhã, em Campina Grande, às 15h, no Gar-
den Hotel, Elba Ramalho, acompanhada do secre-
tário de Estado da Cultura, Chico César, concederá 
uma entrevista coletiva à imprensa,  quando falará 
da sua participação nesta 13ª edição do Festival de 
Areia.

ajuda.  
“Obrigatoriamente, ao 

passar na ponte reduzimos a 
velocidade, quando de repente 
dois homens saíram do mato 
atirando. Três tiros pegaram 
no carro, mas foram mais de 
cinco disparos”, contou Bar-
reto durante entrevista a uma 
emissora de rádio local. O pe-
tista, que está participando 
da campanha eleitoral de um 
candidato em Pitimbu, pres-
tou queixa na delegacia local. 
Também encaminhou o car-
ro para o Instituto de Perícia 
Científica (IPC) onde será feita 
uma análise dos tiros dispara-
dos no veículo. 

Nabal informou não ter 
ideia de quem efetuou os 
disparos e o que motivou o 
atentado. Ele só conseguiu 
ver que um dos atirados era 
magro, alto e tinha o cabelo 
preto. “Pitimbu está se tor-
nando uma terra sem lei. Não 
vou mais viajar à noite. Vou 
mudar horário em que estou 
vindo para João Pessoa”. VERSÃO 2012

Foto: Augusto Pessoa

Hoje, a programação segue com as mesmas oficinas. Amanhã começam as de audiovisual e infantil de dança: hip hop 

Para reduzir o tempo de 
espera nas filas do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e am-
pliar o número de cirurgias de 
catarata, o Estado da Paraíba 
contará com investimento no 
valor de R$ 5,9 milhões, 50% 
a mais que em 2011, quando 
foram liberados R$ 3,9 mi-
lhões. A estratégia faz parte 
da Política Nacional de acesso 
aos Procedimentos Cirúrgi-
cos Eletivos. O recurso libera-
do pelo Ministério da Saúde 
busca ampliar o acesso aos 
procedimentos de cirurgia de 
catarata.

Estima-se que em 2012, 
sejam realizadas 7.458 ci-
rurgias na Paraíba. Até junho 
já foram feitas 3.729 inter-
venções através do SUS. Para 
reforçar o acesso ao procedi-
mento, do total de recursos, 
R$ 2,3 milhões são destinados 
aos municípios com 10% ou 
mais de sua população em si-
tuação de extrema pobreza.

Os pacientes que são aten-
didos pelo SUS são submetidos 
a triagem, avaliação de exames 
e em seguida ao procedimen-
to cirúrgico. Se houver algum 
problema durante e/ou o pós-
-cirúrgico, o paciente será en-
caminhado a um serviço de 
referência do Estado.

Contrapartida
Além desse investimento, 

a  Paraíba também receberá 
mais R$ 8,8 milhões para a 
realização de cirurgias ele-
tivas, sendo R$ 4,4 milhões 
especificamente para o tra-
tamento de varizes, cirurgias 

ortopédicas, atendimento nas 
áreas de urologia, oftalmolo-
gia e otorrinolaringologia, in-
cluindo retirada de amígdalas. 
Outros R$ 4,4 milhões atende-
rão as demandas apresenta-
das pelos gestores estaduais, 
conforme a necessidade do 
Estado.

Investimento
O Ministério da Saúde li-

berou R$ 650 milhões aos es-
tados e municípios brasileiros 
para a realização das cirurgias 
eletivas. O investimento re-
presenta um crescimento de 
86% se comparado com o va-
lor destinado em 2011, que foi 
de R$ 350 milhões em todo o 
país. Do total de recursos, R$ 
230 milhões são destinados 
para a realização de cirurgias 
de catarata. Estima-se que em 
2012, sejam realizadas 432 
mil cirurgias. Até junho, 216 
mil já foram feitas no âmbito 
SUS. Os recursos fazem parte 
de uma nova estratégia do Mi-
nistério para garantir o acesso 
da população aos procedimen-
tos disponibilizados no SUS.

Os estados brasileiros e 
o Distrito Federal receberão 
os recursos, em parcela única, 
para o período de um ano, e 
serão aplicados nas especia-
lidades de maior demanda 
e naquelas escolhidas pelos 
gestores locais, conforme a 
realidade de sua região. Além 
disso, do total, R$ 50 milhões 
são destinados aos municípios 
com 10% ou mais de sua po-
pulação em situação de extre-
ma pobreza.

Paraíba vai contar 
com R$ 5,9 milhões

ciRuRgiAS dE cAtARAtA

Cônsul dos EUA 
vem a João Pessoa

O Governo dos EUA 
participará no Festival do 
Turismo da capital, por 
meio de Usha Pitts, cônsul 
no Recife. A cônsul estará 
presente no evento com 
sua equipe, inclusive na ab-
ertura do festival no novo 
Centro de Convenções de 
João Pessoa. O país par-
ticipará como expositor, 
no mais importante evento 
turístico do Nordeste, onde 
acontecem palestras sobre 

turismo norte-americano, 
além dos novos procedi-
mentos na concessão de 
vistos.

No evento, vários esta-
dos brasileiros mostrarão 
suas potencialidades tu-
rísticas, além de outros 
expositores como agências 
de turismo, operadoras, re-
ceptivos, locadoras, hotéis, 
consolidadoras, resorts, 
companhias aéreas, e ma-
rítimas.

Brasília - O Ministério da 
Previdência Social reconheceu 
ontem o direito de um homem 
receber salário-maternidade 
por 120 dias. O Conselho de 
Recursos da Previdência So-
cial (CRPS) julgou a questão de 
dois pais adotantes, em união 
homoafetiva, que receberão o 
benefício do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS). A 
decisão foi inédita, no âmbi-
to administrativo do órgão, e 
não pode mais ser contestada 
pelo instituto, exceto na Jus-
tiça. Na legislação, o salário-
-maternidade é pago à mulher 
segurada em decorrência do 
parto (inclusive o natimorto), 
aborto não criminoso, adoção 
ou guarda judicial para fins de 
adoção pelo período de 120 
dias (licença-maternidade).

De acordo com a presi-
denta da 1ª Câmara de Julga-

mento do CRPS, Ana Cristina 
Evangelista, que presidiu o 
julgamento de hoje, as quatro 
conselheiras que participa-
ram do processo votaram em 
unanimidade pelo direito de 
os pais receberem o benefício, 
baseadas na análise da Consti-
tuição e do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA).

“Estamos falando da 
Previdência reconhecendo 
salário-maternidade para um 
homem. Não poderíamos ne-
gar um direito que existe de 
fato por causa de uma questão 
semântica na legislação, cons-
ta que ‘beneficiária’ tem direi-
to ao salário. A criança tem o 
direito, o ECA assegura e esse 
foi o entendimento da com-
posição da Câmara. Isso foi 
um grande avanço tanto para 
a área administrativa quanto 
para a previdenciária”, disse a 

presidenta Ana Cristina.
A decisão, no entanto, 

não significa que o direito 
ao salário-maternidade é ex-
tensivo a todos os pais que 
se enquadrarem em situação 
semelhante. A legislação pre-
videnciária continua não pre-
vendo um salário para os pais, 
espécie de “salário-paternida-
de”, informou Ana Cristina. Os 
interessados terão de pleitear 
esse direito e as situações se-
rão analisadas caso a caso.

A Agência Brasil tentou 
contato com Lucimar Quadros 
da Silva, o pai que receberá o 
benefício, mas não teve res-
posta até o momento.

Em nota divulgada pela 
Previdência, o beneficiário diz 
que ele e o companheiro que-
rem ter o direito de cuidar do 
filho. “Além disso, os cuidados 
e atenção são um direito da 

criança, não meu ou do meu 
companheiro. Quem sabe com 
essa decisão outras crianças 
possam ter o mesmo direito”, 
disse o pai, na nota.

O INSS informou, por 
meio de nota à Agência Brasil, 
que a decisão é interna e admi-
nistrativa do CRPS e que o pre-
sidente do Conselho, Manuel 
Dantas, não irá se pronunciar.

Outro ponto inédito no 
julgamento foi o fato de ter 
ocorrido pela primeira vez um 
processo virtual no órgão. A 
Câmara da Previdência fica lo-
calizada em Brasília e as par-
tes interessadas participaram 
do julgamento por meio de 
videoconferência no Rio Gran-
de do Sul. Para a presidente 
da Câmara, a possibilidade de 
usar processos virtuais no ór-
gão irá inaugurar uma “nova 
era”.

Decisão inédita: Previdência concede 
salário-maternidade a um homem

“A seca no Semiárido gera 
uma destruição lenta, perma-
nente e silenciosa ao contrário 
das enchentes e suas imagens, 
que são classificadas pela mí-
dia como mais impactantes”. A 
afirmação em tom de desabafo 
foi feita ontem, pelo senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) 
durante sessão do Senado que 
aprovou em votação simbólica 
a MP 565/2012 que promove 

a suspensão imediata das exe-
cuções das dívidas e autoriza o 
Governo Federal a instituir li-
nhas de crédito especiais para 
atender os municípios em si-
tuação de emergência.

Cássio fez questão de 
declarar seu apoio à aprova-
ção da MP, mas fez um alerta: 
“mais uma vez as medidas 
são paliativas, não resolvem 
nada em caráter definitivo, 

pois não atacam os proble-
mas estruturantes que afe-
tam há anos, a produção e o 
financiamento agrícola do 
nosso Semiárido”, frisou o se-
nador. Ele anunciou da tribu-
na do Senado, que pretende 
promover um amplo debate 
no Estado, para apresentar 
ao Governo Federal, um con-
junto de propostas concretas 
de enfrentamento da seca na 

região do Semiárido e Caa-
tinga. Cássio aproveitou para 
destacar “a incansável pere-
grinação e luta política” em 
defesa do Semiárido, liderada 
pelo deputado estadual Fran-
cisco de Assis Quintans, pelo 
presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária da Pa-
raíba (FAEPA), Mário Borba 
e pelo professor e pecuarista 
Manoelito Dantas Vilar.

Aprovada MP que suspende execuções 
das dívidas feitas pelos agricultores
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Ana Taglianetti ministra 
workshop sobre música 
hoje na capital
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Cia Argonautas abre a terceira etapa do Palco Giratório 2012 
encenando hoje à noite o espetáculo [In]Sônia no Santa Roza  

Clotilde Tavares é 
uma das atrações do 
Augusto das Letras

Heder Dantas se 
apresenta hoje na 
Usina Cultural
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Nelson 
Rodrigues 
em cena

O espetáculo [In]Sônia, da Cia 
Argonautas, será apresentado a 
partir das 21 horas de hoje, no 
Teatro Santa Roza, localizado 
no Centro de João Pessoa, abrin-
do na Paraíba a terceira etapa 
do Palco Giratório 2012, projeto 
realizado pelo Sesc (Serviço 

Social do Comércio). O monólogo – mesclando 
teatro e dança – é dirigido por Tony Silva, que 
também fez a adaptação do texto, baseado na 
obra Valsa n° 06, de Nelson Rodrigues. A mon-
tagem convidada para o evento é Anjo Negro, 
que o g rupo Mosaico, oriundo de Cuiabá (MT), 
encenará amanhã às 20h, no mesmo local. A 
entrada para ambas atrações é gratuita. 

“[In]Sônia é um monólogo, mas optamos 
por colocar em cena dois atores, Adriano 
Marcos e Nykaelle Barros, pois vivemos um 
teatro pós moderno e, assim, quebrar a forma 
de encenação. O espetáculo tem recortes do 
texto de Valsa n° 06, abordando a essência da 
psicologia da personagem, com seus conflitos”, 
disse o diretor Tony Silva em entrevista para o 
jornal A União. “Durante a encenação”, segun-
do ele, “são interpretados vários personagens, 

a exemplo da mãe, e o ator também pode fazer 
um papel feminino”.

Tony Silva comentou que a Argonautas 
– companhia que representa o movimento 
teatral de João Pessoa no Palco Giratório – foi 
convidada pelo Sesc para participar do evento 
aproveitando, inclusive, as homenagens pelo 
transcurso do centenário de nascimento do 
dramaturgo paraibano Nelson Rodrigues. 
Baseado na obra Valsa n° 06, a montagem, 
segundo ele, “é uma analogia das várias faces 
e sentimentos vivenciados pela personagem 
Sônia, em memória de Sônia, [In]Sônia, para 
Sônia, por Sônia, [In] de absentia, ou seja, o 
julgamento a quem o réu não se acha presen-
te, e porque também não dizer [In] Sônia de 
inquietação, dúvida, agonia e tantas angústias 
vivenciadas. Em [In]Sônia”, prosseguiu ele, “a 
distinção dos planos da memória e da alucina-
ção não obedece as fronteiras rígidas”. 

“A Argonautas é, atualmente, a única 
companhia de teatro na Paraíba que mantém 
permanentemente, em seu repertório, espetá-
culos de Nelson Rodrigues. [In]Sônia estreou 
em 2008, na Mostra Estadual de Teatro e 
Dança da Funesc (Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba). Retornou em 2011, quando 
encenamos para comemorar os 10 anos de 
existência do grupo e estamos em negociação 
com o Centro Cultural Piollin, em João Pessoa, 

SeRviçO

Evento: 3a etapa do Palco Giratório 
2012
Espetáculo: [in]Sônia
Grupo: Cia Argonautas
Data: Hoje
Horário: 21h
Espetáculo: Anjo Negro
Grupo: Teatro Mosaico
Data: Amanhã 
Horário: 20h
Local: Teatro Santa Roza, em João 
Pessoa 
Endereço: Praça Pedro Américo, 
Centro 
Entrada: Gratuita

para realizarmos temporada da montagem no 
próximo mês de novembro”, afirmou Tony Sil-
va, lembrando que outras companhias também 
realizam montagens, mas não retornam ao pal-
co. A propósito, a primeira peça da companhia 
pessoense adaptada da obra do dramaturgo 
pernambucano foi Infidelidade, que estreou 
em 2007 e é baseada em adaptação de alguns 
contos extraídos do livro intitulado A Coroa 
de Orquídeas. 

Já o espetáculo convidado para esta ter-
ceira etapa do Palco Giratório 2012 é Anjo 
Negro, que será apresentado pelo Teatro 
Mosaico, de Cuiabá, a partir das 20 horas 
de amanhã, no Santa Roza. A montagem – 
texto de Nelson Rodrigues e com direção de 
movimentos e musical de Elka Victorino e 
Ricardo Porto, respectivamente – conta a 
história de uma bela mulher de pele branca, 
chamada Virgínia, que é obrigada a casar 
com Ismael, um homem rico, poderoso e 
de pele negra, depois de ter sido por ele 
violentada.

Ao longo da peça, a trama é conduzida 
pelo embate travado entre Virgínia e Is-
mael, pois ela sempre está grávida contra 
a sua vontade e vinga-se dessa condição 
assassinando cada filho negro que nasce 
do seu ventre. Mas Virgínia apaixona-se à 
primeira vista por Elias, um homem branco, 

e esse sentimento lhe dá forças para viver 
seu amor.

O Teatro Mosaico tem sede em Cuiabá e 
é uma Associação Cultural formada somen-
te por artistas do Estado de Mato Grosso. 
A estrutura organizacional é a mesma 
desde o início de suas atividades. O grupo, 
inclusive, participará de outra atividade do 
Palco Giratório: um intercâmbio com a Cia 
Argonautas nesta sexta-feira, das 8h às 12h 
e 14h às 18h, no Teatro Santa Roza. 

Adriano Marcos e Nykaelle 
Barros em cena no 

espetáculo baseado 
em Valsa n° 06, obra do 

dramaturgo pernambucano
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Vivências

A inauguração da primeira etapa do Centro de Conven-
ções da PB no último domingo vai mudar o perfil do turismo de 
João Pessoa e de todo o Estado da Paraíba, isto porque com um 
espaço próprio para a realização de eventos teremos o desen-
volvimento do segmento de negócios aumentando o fluxo de 
visitantes e a melhoria de equipamentos e serviços.

João Pessoa se ressentia de não dispor de um local para 
reunir mais de um mil pessoas sentadas. O nosso maior audi-
tório é o da Universal do Reino de Deus, na Epitácio Pessoa, 
que não cede para eventos a não ser da própria igreja. Em 
breve com a continuação das obras do Centro de Convenções 
teremos um local para até três mil pessoas, além de um espaço 
para exposições e eventos.

O primeiro teste do novo Centro de Convenções já 
acontece agora em setembro com a realização do II Festival de 
Turismo de João Pessoa. Evento que a exemplo de outros que 
aqui se realizarão movimentarão diversas áreas da economia, 
isto porque os turistas de negócios gastam três vezes mais que 
os de lazer. Segundo dados da Empresa Brasileira de Turismo, 
Embratur, os estrangeiros que participam de eventos gastam 
em média US$ 284 por dia.

O próximo passo para a Paraíba será dotar o Estado de 
novos equipamentos hoteleiros. Temos carência de hotéis 
resorts à beira-mar e até de complexos hoteleiros, como o que 
recentemente tive a honra de conhecer o Aquiraz Riviera, na 
Praia de Marambaia, cidade de Aquiraz. Trata-se do maior 
empreendimento turístico-imobiliário do Ceará.

O resort vem sendo desenvolvido pelo Consórcio Luso-
-Brasileiro Aquiraz Investimentos S.A, composto pelo em-
presário cearense Yvens Dias Branco e os portugueses Ceará 
Investment Fund- Fundo Turístico Imobiliário, Grupo Hoteleiro 
Dom Pedro e Solverde (divisão de turismo do grupo Industrial 
Violas com a concessão dos Cassinos do Algarve. O empreen-
dimento ocupa uma área de 285 hectares, com 58 hectares de 
área de proteção ambiental e faixa de 1.800 metros de frente 
para o mar.

Até 2017 o Aquiraz Riviera deverá se transformar numa 
cidade turística. Estive hospedado no primeiro dos oito hotéis 
a serem inaugurados, o Dom Pedro Laguna- Beach Villas & Golf 
Resort que possui 102 unidades de alojamento dividida em 64 
apartamentos. O hotel se estende por 15 mil metros quadra-
dos, com 200 metros de frente ao marno Ceará e recentemente 
hospedou o tenor Plácido Domingo e recebeu a visita da presi-
denta Dilma Rousseff para almoço. Um luxo!

O novo Centro de Convenções da Paraíba vai reposicionar 
o nosso Estado no setor. Muitas vezes deixamos de receber 
grandes congressos por falta de local. Quando estiver total-
mente concluído, o Centro de Convenções estará apto a receber 
feiras comerciais e eventos. E aí se inicia uma nova era que já 
começou: a busca de eventos para a Paraíba.

Como presidente da Associação Brasileira de Jornalis-
tas de Turismo, Seção Paraíba, Abrajet-PB, estaremos dia 20 
de setembro captando para a Paraíba o Congresso Nacional 
de Jornalistas de Turismo, que deverá ser realizado em João 
Pessoa, em 2014, e o novo Centro de Convenções será um dos 
trunfos que mostraremos para trazer o congresso.

O turismo de eventos e negócios é a melhor alternativa 
para a ocupação hoteleira na chamada baixa estação em qual-
quer parte do mundo.  O Brasil já ocupa o 7º lugar no ranking 
de países que sediam eventos da Associação Internacional 
de Congressos e Convenções (ICCA) e com o novo Centro de 
Convenções poderemos colocar João Pessoa entre os destinos 
de eventos do Brasil.

Uma nova etapa surge com o Centro de Convenções. Pre-
cisamos destravar de vez o Costa do Sol, para a construção dos 
hotéis previstos e planejados pelo falecido governador Tarcísio 
Burity. Itens básicos como iluminação, transporte, segurança 
e capacitação pessoal e ir buscar novos hotéis e investimentos 
devem estar entre as prioridades para que a Paraíba assuma 
de vez a sua condição de receber bem e fazer com que todos os 
que nos visitam tenham uma ótima experiência de viagem e a 
partir de agora de eventos. 

Eu acredito em milagres. Acre-
dito na força dos mitos. Acredito na 
força do Padre Cícero Romão Batista. 
Meus avós e bisavós morreram exer-
cendo o dever religioso como romei-
ros do “Meu Padim Ciço”.

O Juazeiro do Norte reconhece a 
força do Padre Cícero naquela região. 
Sabe que o progresso 
chegou ao Juazeiro atra-
vés do trabalho operoso 
do padre. E o reconheci-
mento ainda existe por 
todos os recantos do 
Nordeste brasileiro.

Cada vez que 
visito o Juazeiro sinto 
a felicidade dentro de 
mim. Neste ano de 2012 
já visitei o Juazeiro duas 
vezes, como preparo 
para a realização das 
festividades alusivas 
aos “cem anos” de Luiz 
Gonzaga, na Comu-
nidade São Francisco 
(Fazenda Cidade), no 
município de São João 
do Rio do Peixe – PB. O 
Fesmuza já é uma festa muito tradi-
cional no Nordeste, por isso sinto-me 
na obrigação de tomar os conselhos 
do padre, através das visitas ao Horto, 
Capela do Socorro, Matriz das Dores 
e outros monumentos que têm “Meu 
Padim” vivo e forte na orientação dos 
seus seguidores.

A festa tradicional chamada 
Fesmuza – Festival de Músicas Gon-
zagueanas foi uma das maiores da 
região sertaneja, encerrada no último 
dia 18 do corrente mês de agosto. 
Recebeu turistas de vários recantos 
nordestinos. Vinte e quatro sanfonei-

ros participaram do evento.
Entre os inscritos estava um 

garoto de oito anos de idade, de nome 
Cícero Paulo Ferreira Feitosa, cuja ins-
crição foi feita no dia cinco de agosto 
para defender a música “Asa Branca”, 
lançada em 1947 por Luiz Gonzaga e 
Humberto Teixeira.

Como apresen-
tador do festival fiz 
a chamada do mais 
novo artista da festa, 
para a décima segun-
da apresentação, de 
acordo com a ordem do 
sorteio. O Cícero subiu 
ao palco da Quadra 
“Antonio Alcindo” com 
apenas dois acompa-
nhantes, o zabumba e o 
triângulo. O público que 
lotava a quadra parou 
para ouvir o garoto. 
Quando ele rasgou o 
fole com a beleza mu-
sical de “Asa Branca”, o 
povo ficou de pé aplau-
dindo o Cícero menino 
de Juazeiro.

Terminada a apuração por uma 
Comissão de alto nível, formada por 
cinco gonzagueanos: juiz de Direito 
da Vara Cível de João Pessoa, Onaldo 
Rocha Queiroga, professor Damião 
Ramos Cavalcanti – membro da Aca-
demia Paraibana de Letras, médico 
Astênio César Fernandes – também 
da Academia Paraibana de Letras, 
advogado Carmil Vieira dos Santos, de 
Maceió – Alagoas, e o professor Gilmar 
Marques – secretário de Turismo 
do município de Sousa, o resultado 
apontou o Cícero Paulo como o grande 
vencedor do Fesmuza, e também ven-

cedor do título de melhor sanfoneiro 
do festival.

Por ocasião da entrega da co-
menda ao menino campeão, uma voz 
ecoou do meio da multidão “Essa é 
uma obra do Padre Cícero”. E a frase 
foi proferida pelo artista Estrela do 
Norte, da cidade de Fortaleza, cam-
peão do festival de 2011, e este ano 
ficou em quinto lugar. Qualquer que 
tenha sido a intenção do Estrela, a va-
lorização sobre Cícero aumentou, pois 
ele é de Juazeiro do Padre Cícero, seu 
nome é Cícero e o Estrela do Norte fez 
relembrar a figura lendária do patriar-
ca do Juazeiro.

O Cícero Paulo é o início de 
um grande artista, bem orientado 
pelos pais e seu professor, certa-
mente vai continuar distribuindo 
humildade e agradecimento aos 
seus protetores.

Como coordenador do Fesmuza 
elevo a voz parabenizando o garoto e 
seus pais, pelas vitórias já conseguidas. 
E, principalmente, porque um dos gran-
des momentos da sua vida aconteceu 
na quadra da Fazenda São Francisco, 
localizada entre serras e montes do Vale 
do Rio do Peixe. Se a vitória foi uma aju-
da do Padre Cícero, melhor ainda, pois 
poderíamos creditar como um milagre 
do patriarca. De qualquer maneira, a 
festa tornou-se maior com a presença 
de Cícero e as bênçãos do padre.

O Grupo União São Francisco, 
entidade comunitária coordenadora 
do evento já tomou uma decisão, nos 
breves dias vai prestar especial home-
nagem ao Cícero ou aos Cíceros, para 
que os seus nomes fiquem gravados 
para sempre nas terras de São João do 
Rio do Peixe, especialmente na comu-
nidade São Francisco.

Escritor - diariodebordo@gmail.com

De rolleiflex e 
bossas-novas

Márcia Maia pergunta: onde a minha 
rolleiflex? Malgrado a interrogação não ren-
der-se a uma procura banal, antes existencial, 
de viés lírico, filosófico, político, o que seja, é 
uma poesia de afirmação que irá responder.  E 
responderá como o mesmo jeito como que se 
fotografa a cena, seja o instante banal em que 
se nota a tarde,  as “roupas e sapatos espalha-
dos pelo chão”, um comentário lírico sobre a 
lua.

Onde a minha rolleiflex? É a mais nova 
obra da poeta Márcia Maia, pernambucana 
que renova a tradução da sua terra com já uma 
pequena obra em andamento. Publicou alguns 
livros de poesia, entre eles Um tolo desejo de 
azul e Em queda livre. Artífice do verso tan-
to livre quanto da métrica vigorosa, Márcia 
expande seus motivos como uma fotógrafa do 
tempo presente drummoniano,  mas sem se 
descurar das miradas intertextuais e de cariz 
existencial.

Exemplos não faltam desta concepção de 
que o poema pode abrir para enquadramentos 
inusitados ou focar numa escolha do pequeno, 
do universo de miudezas sentimentais. Não à 
toa a paleta de cores da poeta é bem visível. 
“Em quantos tons de cinza / enrubesce a / 
rosa? (íntimo).  “Porque as tardes azulecem / 
há um breve despertar / das cicatrizes” (Ante-
florir). “A cada tom de rosa um de cinza / em 
negro transmutado / o escarlate” (Quase um 
Bergman).  

Importante notar que a casa, o universo 
caseiro de Marcia é uma recorrência que indica 
muito sua filiação pelos materiais com que a 
cercam e que de certo modo a definem. O poeta 
é este ser que extrai de matéria sutil, do seu 
círculo, as mesmas verberações que vão abran-
ger todo um universo. É como se a poesia fosse 
mesmo este estar-aqui-estar-ali constante, sem 
lacunas, embora ainda faça valer que a lingua-
gem é sempre um abismo a se completar com 
pontes de sentido. E o que muitas vezes dá este 
sentido é a noção de tempo, um tempo corpori-
ficado, que incide sua luz, seus sortilégios nas 
entranhas domésticas desta poesia: “O avesso 
de mim / não é o espelho // tampouco um anti
-eu / rondando tonto à minha volta // o avesso 
de mim é o tempo / passando indiferente às 
minhas costas (Reflexo).

Tempo modulado pelo antigo e pelo novo. 
Exemplos não faltam, como no poema que dá 
título ao livro: “A câmera do celular não capta 
o azul / do céu às três da tarde / tampouco o 
escarlate (do mesmo / céu), quando anoitece. 
(Onde a minha rolleiflex). Também as miradas 
de um humor melancólico perpassa o livro: “Ao 
lusco-fusco / todos os fuscas são pardos / / as-
sim como os gatos (Símile)

No prefácio de Amador Ribeiro Neto, a 
ligação entre imagem e poema se justifica na 
acepção da personagem bossa-noviana: “Por-
tava tecnologia de ponta a ponta e vinha numa 
voz sussurrada no embalo da batida nova es-
tranha de um certo João Gilberto. Assim a rol-
leiflex foi incorporada ao cotidiano brasileiro. 
Hoje ela reaparece e é ela mesma. E é outra. 
A memória entrelaça o tempo. As coisas vão 
ficando fora do lugar. Ou no lugar certo.”

Poesia de recursos variados, sem pirotec-
nias vãs, imagens talhadas com musicalidade e 
apuro visual, e aquela quase sempre alcançada 
densidade filosófica reforçam o caminho da 
poesia de Marcia Maia, uma inquieta freelancer 
da realidade transfigurada em cores, gestos, 
angulações e muita felicidade com a lingua-
gem, uma câmera difícil de manejar. 

André 
Ricardo AguiarCentro de Convenções e o turismo da PB

O garoto e o Padre Cícero

O público parou 
para ouvir 
o garoto e, 
quando ele 
rasgou o fole 
com a beleza 
musical de 
“Asa Branca”, 
foi aplaudido 
de pé
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Chico Viola e Gustavo Magno são atrações 
de hoje do Projeto Augusto das Letras

Literatura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de agosto de 2012

Roteiro

Uma leitura musical – 
em voz e violão - da obra de 
Augusto dos Anjos será fei-
ta por Chico Viola, durante 
apresentação que realiza 
hoje, a partir das 20h, na 
Casa de Musicultura, loca-
lizada na Praça Anthenor 
Navarro, no bairro do Va-
radouro, Centro Histórico 
da Capital. Na sequência, o 
compositor Gustavo Mag-
no e banda estreia o show 
Eu e Outras Músicas, em 
homenagem ao centenário 
de lançamento do livro Eu. 
As duas atrações integram 
a programação deste sexto 
dia do Augusto das Letras, 
que ainda promove no final 
da tarde, às 17h, na sede 
da Academia Paraibana de 
Letras, palestra da escrito-
ra, professora e atriz Clotil-
de Tavares sobre o poema 
“Versos íntimos”. O evento 
é promovido pela Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope), cujo presiden-
te, Lúcio Vilar, admitiu que 
consolida-se a tendência de 
que a denominação atual do 
projeto permaneça em de-
finitivo, e não mais Agosto 
das Letras.

A escritora e professora 
Clotilde Tavares – que mora 
em Natal-RN, onde está ra-
dicada desde 1970 – terá, 
como mediadores e deba-
tedores do tema de sua pa-
lestra, intitulada Versos ínti-
mos, de Augusto dos Anjos, 
os escritores e poetas Astier 
Basílio e Antônio Maria-
no. Paraibana de Campina 
Grande, ela é graduada em 
Medicina pela Universidade 
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Federal do Rio Grande do 
Norte e Mestre em Nutri-
ção em Saúde Pública pela 
Universidade Federal de 
Pernambuco, mas o teatro, 
a literatura e os estudos so-
bre cultura popular sempre 
mereceram sua atenção, 
como atividade paralela, já 
tendo publicado mais de 30 
títulos, entre peças teatrais, 
livros e folhetos de cordel. 

Um dos debatedores e 
mediadores, o poeta Astier 

O Amor nos Tempos do Cólera é
lançado oficialmente em mandarim

A primeira versão autorizada em mandarim de O Amor 
nos Tempos do Cólera, um dos mais famosos romances de 
Gabriel García Márquez, chegou finalmente à China, um mer-
cado em que durante anos circularam versões ilegais de mui-
tas obras do Nobel de Literatura colombiano.  A professora 
de espanhol Yang Ling foi encarregada da tradução da obra, 
de 1985, publicada pela editora Thinkingdom e lançada na 
estatal Academia Chinesa de Ciências Sociais, em Pequim. Em 
1990, o Nobel de Literatura colombiano chamou os chineses 
de “piratas” ao descobrir que suas obras eram traduzidas 
sem autorização. Com o protocolo de 1991 do Convênio de 
Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, edi-
toras chinesas, primeiro estatais e depois privadas, tentaram 
adquirir os direitos da obra-prima do realismo mágico lati-
no-americano, mas consideraram  o preço muito alto. 

A mesmice no rádio

Reinventar-se deveria ser uma obrigação de todos os veícu-
los de comunicação, para não perder espaço e para conquistar a 
fidelidade do público. Reinventar-se deveria ser uma busca per-
manente, principalmente em um mercado competitivo. Mas, no 
meio rádio, essa regra não vem sendo seguida em João Pessoa.

Fenômeno na Capital paraibana, os programas jornalísti-
cos veiculados nas rádios de FM seguem um mesmo padrão, 
que pouco se diferencia um do outro. A grande diferença está 
apenas nas equipes que fazem o programa. Mudam os persona-
gens, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. É um festival de 
repetições, com pequenas diferenças entre um e outro.

Claro que existem equipes mais competentes e menos 
competentes à frente dos programas para atrair a atenção dos 
ouvintes. Mas não vou entrar nesse mérito. A discussão que 
trago hoje diz respeito apenas à padronização que tomou conta 
da programação que é oferecida ao público.

Os programas jornalísticos passam a maior parte do tem-
po explorando os fatos políticos e, muitas vezes, os fuxicos e o 
disse-me-disse dos políticos e seus correligionários. E isso se 
repete de manhã, à tarde e à noite. No decorrer do dia, o ouvin-
te é obrigado a consumir a mesma notícia, na maioria das vezes 
sem nenhum desdobramento. Política é um tema importante, 
crucial. Mas não pode ser único.

Acho que falta às emissoras de rádio investir mais em 
produção jornalística. Sem gente suficiente em produção para 
“cavar” e garimpar informação, não existe notícia nova. O rádio 
possui poucos repórteres na rua. A prioridade é cobrir a Câma-
ra Municipal, a Assembleia Legislativa e o moído dos políticos. 
Existe pouca apuração dos fatos da cidade, in loco. Na prática, 
o rádio se distanciou do povo. Ele não é fonte de informação. 
Hoje, a notícia veiculada nos sites e portais na internet é quem 
manda na pauta do rádio.

A participação do ouvinte limitou-se a e-mails, torpedos 
e ligações telefônicas ao vivo. Isso é importante? Claro que é. 
Mas não pode ser tudo. Até porque existe atualmente o ouvinte 
profissional, que telefona para todas as rádios, todos os dias, 
para defender seus interesses particulares ou políticos e, mui-
tas vezes, baseados em fatos no mínimo suspeitos.

O rádio precisa investir na renovação dos jornalísticos e criar 
outros programas, em outros segmentos. Sair do lugar comum. E 
oferecer mais opções aos ouvintes. Que saudade do Rádio Zona, 
dos humoristas Marcelo Piancó e Cristovam Tadeu, na Miramar FM. 
Considero aquele programa o melhor exemplo recente de renova-
ção do rádio em João Pessoa. A dupla conseguiu juntar fórmulas 
novas e antigas e fazer algo diferenteem meio à mesmice no rádio.

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

Foto: Divulgação

Os Rolling Stones, 
que comemoram neste 
ano seu 50º aniversário, 
voltaram a se reunir para 
trabalhar em um estúdio 
parisiense, confirmou 
o vocalista Mick Jagger, 
através de sua conta 
no Twitter. No início do 
ano, o guitarrista Keith 
Richards afirmou que as 
‘Satânicas Majestades’ 
entrariam em turnê, pro-
vavelmente em 2013, e 
que os quatro integrantes 
da banda aproveitariam a 
inauguração, em julho, de 
uma exposição fotográfica 
sobre seus cinquenta anos 
de história para materiali-
zar o encontro. Com isso, 
aumentam os indícios de 
estar acontecendo a gra-
vação de um novo álbum.

Rolling Stones 
voltam a se reunir 
em estúdio 

O filme O Vingador 
do Futuro é o filme mais 
visto no Brasil pela segun-
da semana consecutiva, 
segundo dados da Rentrak. 
No último fim de semana, 
ele faturou R$ 2,6 milhões 
de bilheterias. “Batman: O 
Cavaleiro das Trevas Res-
surge” continua no segun-
do lugar, com bilheteria de 
R$ R$ 2,3 milhões. O estre-
ante O Ditador, com Sacha 
Baron Cohen, vem em ter-
ceiro, com R$ 2 milhões, e é 
seguido por Um Divã para 
Dois, com R$ 1,2 milhão, e 
Outback, com R$ 754 mil. 
Na sexta semana de exi-
bição, Valente foi o sexto 
longa mais visto, com R$ 
634 mil. A Era do Gelo 4, 
ficou em 7ª posição, com 
R$ 559 mil.

O Vingador do 
Futuro lidera
bilheterias

Mídias em destaque

Drops & notas

A escritora Clotilde Tavares será mediadora do debate de hoje

Em cartaz

O Ditador

Sacha Baron Cohen na comédia O Ditador, de Larry Charles

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 

A heróica história do 
General Aladeen, ditador de 
um país localizado no Oriente 
Médio, que colocou em risco 
a própria vida para que a de-
mocracia jamais chegasse ao 
local que governa. Ele e um 
pastor de cabras resolvem 
viajar aos Estados Unidos, 
onde cruzam o país para co-
nhecê-lo melhor. 

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

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 83 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Larry Charles, com Ben Kingsley, Megan 
Fox, Sacha Baron Cohen. A heróica história do Ge-
neral Aladeen (Sacha Baron Cohen), ditador de um 
país localizado no Oriente Médio, que colocou em 
risco a própria vida para que a democracia jamais 
chegasse ao local que governa. Ele e um pastor de 
cabras resolvem viajar aos Estados Unidos, onde 
cruzam o país para conhecê-lo melhor. Manaíra 4: 
12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45. CinEspaço 
4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 
2012). Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 119 
min. Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Len Wiseman, com Colin Farrell, Kate Beckinsale, 
Jessica Biel. A companhia Rekall pode transformar 
seus sonhos em memórias reais. Para um operário 
chamado Douglas Quaid, apesar de ter uma bela 
esposa a quem ama, as palavras “viagem  mental” 
soam como férias perfeitas de sua vida frustrante 
– memórias reais de uma vida como um super 
espião podem ser exatamente o que ele precisa. 
Mas quando o procedimento dá errado, Quaid se 
torna um homem procurado. CinEspaço 2: 14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra 5: 13h30, 16h20, 
19h15 e 22h. Manaíra 6: 12h30, 15h20 e 20h50. 
Tambiá 6: 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50.
A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: Drama. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com João Miguel, Vinicius Nasci-

meno, Ângelo Antônio. Para fugir dos traumas 
do passado, o caminhoneiro João resolve deixar 
sua cidade Natal para trás e cruzar o país. João 
vaga por anos, Brasil afora, até que numa de suas 
viagens conhece o menino Duda, órfão de mãe e 
que está à procura de seu pai, que vive em São 
Paulo. Esse encontro faz o caminhoneiro rever seus 
conceitos sobre a vida e sobre os laços afetivos. 
CinEspaço 4: 15h. Manaíra 1: 13h20 e 18h15. 
Tambiá 3: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

OUTBACK: UMA GALERA ANIMAL (Outback, COR/
EUA, 2011). Gênero: Animação. Duração: 85 min. 
Classificação: Livre. Direção: Kyung Ho Lee. Johnny 
é um raro coala branco que está acostumado à 
sua vida de mordomias como atração turística 
no circo. Mas a rotina do bicho vira de cabeça pra 
baixo quando ele troca a tranqüilidade pela vida 
selvagem do deserto. Nessa empreitada, Johnny 
conta com a ajuda do macaco Higgens e um demô-
nio da Tasmânia. Manaíra 8: 13h50, 15h40, 17h50 
e 20h. CinEspaço 3: 14h e 15h40.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The 
Dark Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: 
Suspense. Classificação: 12 anos. Dublado e Le-
gendado. Direção: Christopher Nolan, com Christian 
Bale, Gary Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os 
eventos ocorridos em Batman - O Cavaleiro das 
Trevas, o terrorista Bane retorna para Gotham City, 
provocando o pânico e o desespero. Sem forças 
para enfrentar o terrível criminoso, sedento de 
sangue, a polícia da cidade chega ao seu limite, 
fazendo com que Batman retorne de seu exílio por 
ter sido responsabilizado pelos crimes de Harvey 

Dent. CinEspaço 4: 14h30, 17h45 e 21h. Manaíra 
2: 14h, 17h30 e 21h. Manaíra 7: 22h10. Tambiá 5: 
14h20, 17h20 e 20h20.

VALENTE (Brave, EUA, 2012). Gênero: Animação. 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Direção: 
Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell. 
A história acompanha Merida, a princesa de um 
reino governado pelo rei Fergus e a rainha Elinor. 
Determinada em seguir o seu próprio caminho na 
vida, Merida desafia um antigo costume sagrado 
que coloca em perigosa o reino e a vida de sua 
família. Então ela parte em busca de uma velha 
sábia para tentar consertar seu erro.Tambiá 3: 
14h10, 16h10, 18h10 e 20h10.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Felipe Joffily, com Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Fernando, recém separado, passa boa 
parte do tempo tentando compreender o fracasso 
de seu casamento com Vitória. Já Honório é um 
jornalista machão casado com Leila. E Fonsinho 
escritor solteiro, metido à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do homem no mundo 
atual, povoado por mulheres de ideias modernas. 
Tambiá 1: 14h10, 16h10, 18h10 e 20h10..

A ERA DO GELO 4 (Ice Age 4 – Continental Drift, EUA). 
Duração: 100 min. Classificação: Livre. Gênero: 
Animação. Dublado. Direção: Steve Martino e Mike 
Thrumeier. O novo longa-metragem da turminha 
gelada trata do efeito estufa e o degelo, como pano 
de fundo, para ilustrar uma série de acontecimen-
tos. Tambiá 4: 14h15, 16h15, 18h15 e 20h15. 

Foto: Divulgação

Basílio, é pernambucano, 
mas passou a morar quan-
do ainda era criança em 
Campina Grande. Jornalista 
(editou o suplemento Au-
gusto, do Jornal da Paraíba 
e, atualmente, é repórter de 
Cultura no Correio da Paraí-
ba) e escritor, ele já lançou 
vários folhetos e alguns li-
vros de poesias, além de 
ter publicado poemas em 
revistas como Zunái, Cronó-
pios, Bestiário e Correio das 

Artes, suplemento literário 
do jornal A União. O outro é 
o poeta pessoense Antônio 
Mariano, que publicou qua-
tro livros, é integrante de 
uma coletânea e coordena 
o Tome Poesia, Tome Prosa, 
projeto pedagógico de leitu-
ras e debates literários que 
realiza mensalmente, na Ca-
pital paraibana.

A primeira atração 
musical na noite de hoje, 
na Casa de Musicultura, no 
Centro Histórico da Capital, 
é o pernambucano Chico 
Viola, que reside em João 
Pessoa. O artista lançou, em 
2002, um disco baseado na 
obra do poeta do Eu, inti-
tulado Viola dos Anjos. Em 
seguida, no mesmo local, o 
compositor Gustavo Magno 
estreia – acompanhado de 
banda completa - o show 
“Eu e outras músicas”. No 
repertório de 15 canções, 
além das músicas Versos 
íntimos e Solitário, ambas 
adaptadas de poemas de 
Augusto dos Anjos, o artis-
ta cantará parceria que fez 
com o poeta paraibano Sér-
gio de Castro Pinto (Do lado 
de dentro), as novas Blues 
do vampiro e Poptrova e seu 
arranjo para Ouro de Tolo, 
de Raul Seixas.

O Augusto das Letras 
será encerrado na próxima 
sexta-feira à noite, na Usina 
Cultural Energisa, com pa-
lestra de Carlos Heitor Cony, 
e apresentação da Banda 
Municipal 5 de Agosto, vin-
culada à Prefeitura de João 
Pessoa, executando Música 
para os Anjos.
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Música

Heder Dantas faz uma viagem pela música de vários 
países em apresentação na Usina Cultural Energisa

O violonista Heder Dias é a 
atração do recital de hoje do 
projeto Violadas, que será 
realizado às 20h30, na sala 
Vladimir Carvalho da Usina 
Cultural Energisa. Destaque 
em festivais de música nacio-
nais e internacionais, o pau-

lista que se criou na Paraíba vai apresentar 
no repertório, peças do espanhol Manuel de 
Falla e do maior compositor para violão, o 
cubano Leo Brouwer.

“Vou tocar um repertório bastante di-
versificado na história do violão clássico. Vai 
abranger vários períodos da história da mú-
sica, do renascimento à música romântica e 
do século XX e também de vários países. Tem 
cubanos, mexicanos, espanhóis e brasileiros 
também”, disse Heder Dias.

No repertório desta noite, ele vai exe-
cutar a peça ‘Homenaje pour le tambour de 
Claude Debussy’, do espanhol Manuel de 
Falla. Trata-se de uma das primeiras com-
posições modernas para violão e a única do 
autor para esse instrumento. Foi composta 
em 1920, e é uma homenagem à Debussy, 
que havia morrido dois anos antes.

“Manuel de Falla é um importante 
compositor espanhol e a música que inter-
pretarei é a única de violão composta por 
ele. É uma homenagem a Claude Debussy 
e este ano se comemoram os 150 anos de 
nascimento dele. Ou seja, essa apresentação 
também é uma homenagem, já que tocare-
mos uma música que foi feita em homena-
gem a ele. É uma peça bastante importante 
também para o violão”, disse Heder.

Também no repertório estão músicas 
do compositor cubano Leo Brouwer.  “Ele é 
o único compositor do programa que ainda 
é vivo, ainda compõe e rege também. Peguei 
algumas músicas de diferentes momentos 
da carreira dele, com peça com influências 
nacionalistas dele”, disse Heder.

Heder Dias é um paulista que veio 
morar na Paraíba com os pais logo cedo. 
Interessou-se por música logo cedo e, como 
muitas outras atrações que passaram pelo 
Violadas desde o início do projeto, foi alu-
no de violão da escola Antenor Navarro. 
Depois, se tornou bacharel no instrumento 
pela UFPB e, atualmente, faz mestrado na 
Universidade de Aveiro, em Portugal.

“Estou em Portugal há pouco mais 
de um ano para estudos. Desenvolvo uma 
pesquisa sobre as posturas dos violonistas 
portugueses em que procuro identificar 
problemas que eles têm”, disse.

Na carreira de Heder, há apresentações 
em diversas cidades do Brasil, Escócia e Por-

Passeio musical

SErviço

Local: Escola Studio Musical – Aveni-
da Edson ramalho, no 241, Manaíra, 
João Pessoa/PB 
Data: Hoje
Carga horária: Três horas-aulas
Número de alunos: 20
Matrícula: r$ 30,00
Investimento: r$ 100,00

A cantora, atriz e arte-educadora Ana 
Taglianetti ministra hoje, em João Pessoa, 
o Workshop de Teatro Musical, que trará 
aos alunos a experiência de atuar e cantar 
em cena simultaneamente. A Escola Studio 
Musical ofereceu 20 vagas, e para se ins-
crever foi necessário fazer o pagamento de 
r$ 130, sendo 30 destes para a matrícula. 
o curso tem três horas-aulas de duração.

o objetivo do workshop é aproximar 
os públicos juvenil e adulto da estética do 
teatro da Broadway, apresentando aos 
alunos o universo cênico que tem aparecido 
cada vez com mais força no Brasil.

Formada em Pedagogia Musical pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Ana Taglianetti é mestre em Per-
formance vocal pela City University of New 
York, (Estados Unidos), além de formada 
em teatro, ópera, teatro musical e música 
nas Escolas de Arte Dramática da Univer-
sidade de São Paulo (USP), Juilliard School, 
Lee Strasberg Theatre institute e Mannes 
College of Music.

Com uma carreira de 20 anos em espe-
táculos em ópera, teatro e musicais, tanto 
como performer quanto como diretora, 
também é pesquisadora. Além disso, tem 
apresentado seus trabalhos em congressos 
e ministrado oficinas em universidades. 
É idealizadora da Casa de Artes operária, 
que existe desde 2004, onde é atualmente 

diretora e coordenadora pedagógica, 
além de vocalista do grupo Musa Brasilis, 
que divulga a música erudita brasileira 
em várias cidades do país e também no 
exterior.

Horácio Roque
hroque.reporter@gmail.com 

tugal. Entre suas conquistas destacam-se o 
2º lugar e o Prêmio do público no Scottish 
International Guitar Competition (Glasgow, 
2011), o 2º lugar no Concurso Nacional de 
Violão Musicalis (São Paulo, 2007). Ele tam-
bém foi bolsista por duas vezes do Festival 
Internacional de Inverno de Campos do Jor-
dão, um dos mais prestigiosos e concorridos 
festivais de música da América Latina.

“Participei de alguns concursos do 
Brasil. Toquei no Piaui, fui premiado em São 
Paulo. Participei de algumas regências em 
outras cidades do país. Do ano passado para 
cá, tive a oportunidade de tocar na Europa. 
Participei deste concurso na Europa, em 
que tive a oportunidade de ser premiado”, 
relatou Heder.

Para o violonista, apesar da Europa ter 
tradição na música erudita, ele descreve 
que há pouca diferença na participação de 
público entra lá e no Brasil.

“É relativo. O violão clássico, apesar de 
ter um certo público, ainda poucos se inte-
ressam para ver um espetáculo de música 

instrumental. Na Europa, a gente também 
não vê tanto público. Então, tudo depende 
da divulgação, do tipo de evento, do formato. 
Parecido com aqui”, disse.

Essa é a sexta edição deste ano do proje-
to Violadas, uma realização do grupo PaVio 
– Paraíba Violões. Os espetáculos acontecem 
em toda última semana de cada mês.

Neste ano, já se apresentaram Cledi-
naldo Júnior, que propôs clássicos de Bach 
e também do Rei do Baião, Luíz Gonzaga. 
Depois, foi a vez do professor Luis Ricardo 
Queiroz e o quarteto Borandá, que mos-
traram peças adaptadas de Baden Powel, 
Guinga e de um dos maiores arranjadores 
para violão, o cubano Léo Brower.

Na terceira apresentação, veio o dou-
tor em artes e professor da Universidade 
Mato Grosso do Sul Marcelo Fernandes 
para apresentar obras de desbravadores do 
violão brasileiro Canhoto, Levino Albano da 
Conceição e Dilermando Reis.

Na quarta edição, foi a vez de Conan 
Mendes se apresentar. Ele é bacharel em 

Heder Dantas é a sexta 
atração deste ano do 
Projeto violadas, 
promovido pela Pavio, 
que já trouxe 
violonistas de outros 
estados do Brasil para 
recital em João Pessoa

música pela UFPB e professor de música no 
Instituto dos Cegos da Paraíba e professor de 
música na Prefeitura Municipal de João Pessoa. 
Ele apresentou peças de Bach e Villa-Lobos. 
Em julho, foi a vez de Márcio Souto, com um 
programa que envolveu peças de Luís de 
Milán, Gaspar Sanz e John Dowland.

FoToS: Divulgação

Paulista radicado na Paraíba, 
Heder Dantas faz mestrado na 

cidade de Aveiro, em Portugal

A paulista Ana Taglianetti é atriz e cantora
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Veneno do diesel é igual 
a do amianto e tabaco, 
conforme esclarece a OMC
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Ações marcam hoje o Dia Nacional de Combate ao Fumo
FOTO: Divulgação

Apesar do número de fu-
mantes no Brasil estar abaixo 
dos 15%, de acordo com a pes-
quisa Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Tele-
fônico (Vigitel 2011), realiza-
do pelo Ministério da Saúde 
e essa pesquisa ter apontado 

que o percentual de fumantes 
passou de 16,2% para 14,8%, 
muitos homens e mulheres 
ainda são dependentes do ci-
garro.

 Estimativa do Instituto Na-
cional do Câncer (Inca) aponta 
que neste ano, 37% dos novos 
casos de câncer podem estar re-

lacionados ao tabagismo, como 
os cânceres de pulmão e color-
retal. E estão previstos 520 mil 
novos casos da doença neste 
ano. 

A Estimativa do Inca mos-
trou também que cânceres re-
lacionados ao cigarro podem 
reduzir em até 6 anos a expecta-

tiva de vida de homens e em 5 a 
de mulheres. 

As causas mais frequentes 
do vício são a ansiedade do dia
-a-dia, a vida profissional agi-
tada, estresse e tantos outros 
fatores, onde o cigarro torna-se 
um subterfúgio que leva à de-
pendência química.

Vício do cigarro prejudica a saúde e a aparência física

De acordo com dados 
divulgados pelo Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), na 
Paraíba há 511.480 fuman-
tes e mais de 99 mil deles 
(19,49% do total) estão em 
João Pessoa. Em todo o Esta-
do, mais de 2,5 mil pessoas 
morrem por ano em decor-
rência do uso do cigarro. O 
tabagismo é um dos fatores de 
risco mais fortes para o apare-
cimento de câncer na popu-
lação paraibana – a segunda 
causa de morte. De acordo 
com dados da SES, do período 
de 2001 até agora, o câncer 
foi responsável por mais de 
25.200 mortes na Paraíba. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) preparou uma 
programação especial para 
o Dia Nacional de Combate 
ao Fumo que ocorre hoje. As 
atividades serão realizadas 
das 9h às 12h, no Shopping 
Tambiá, no Centro da Capital. 

Entre as ações que serão 
desenvolvidas em parceria 
com Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa) 
com as Faculdades Facene, 
Famene e Associação Médica 
da Paraíba, estão a verificação 
da pressão arterial, teste de 
Fargestrom (que mede o 
grau de nicotina do organis-
mo), teste de glicemia, teste 
do espirômetro (que mede a 
capacidade do oxigênio no or-
ganismo), exposição de peças 
anatômicas, distribuição de 
material educativo, informati-
vo e orientação psicológica. 

Caminhada
De acordo com a chefe do 

Núcleo de Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis da SES, 
Gerlane Carvalho, além da 
programação que será re-
alizada no Shopping Tambiá, 
a Escola Estadual Cônego 
Nicodemos Neves, localiza-
da no conjunto Funcionários 
I, em João Pessoa, vai realizar 
uma caminhada a partir das 
07h30. Estudantes, profes-
sores e a direção da unidade 
de ensino vão apresentar 
cartazes alusivos à data e dis-
tribuir material educativo 
com a população do bairro. 

Com relação à pro-
gramação que será desen-
volvida no interior do Estado, 
Gerlane Carvalho disse que fo-
ram enviados material educativo 
a todas as Gerências Regionais 
de Saúde, que repassaram as 
informações aos municípios 
para que realizem o evento de 
acordo com as necessidades 
de cada um. 

Capacitações
Para intensificar o atendi-

mento as fumantes na Paraíba 
e ajudar aqueles que desejam 
abandonar o vício, Gerlane 
Carvalho explicou que peri-
odicamente são realizadas 
capacitações para médicos, 
enfermeiros, psicólogos, as-
sistentes sociais e fisioter-
apeutas que trabalham nos 
Centros de Referência no 
Tratamento do Tabagismo de 
todo o Estado.  “Com isso, o 
Governo do Estado garante a 
qualificação dos profissionais 
e, consequentemente, con-
tribui para a melhoria do at-
endimento ao fumante”, disse 
Gerlane Carvalho. 

Tabagismo é um dos fatores de risco mais fortes para o surgimento do câncer na população paraibana que já é a segunda causa de morte no Estado

Envelhecimento
Para as pessoas que gostam de cuidar da beleza, o cigarro representa um grande 
vilão, pois contribui para marcas acentuadas de envelhecimento e perda de elastici-
dade da pele. 
O médico Nelson Letízio, cirurgião plástico, dirigente da Cirurgia Plástica “Nelson 
Letízio”, Membro titular da SBCP - Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, explica 
que a nicotina compromete a aparência física do fumante, porque entope a micro-
circulação e inibe a formação de colágeno e fibras elásticas do tecido cutâneo, causa 
o aumento de rugas, envelhecimento da pele, entre outros danos para a aparência 
e a saúde.
“Devido ao fumo, a face acaba sofrendo um aumento da profundidade das rugas e 
linhas de expressão, alterações na formação e qualidade do colágeno, que fica com 
uma coloração amarelo-acinzentada e com elasticidade reduzida, além de sulcos na 
região da boca e em volta dos olhos”,  afirma. 
No caso do vício da nicotina em se tratando de cirurgia plástica, Nelson Letízio es-
clarece que fica comprometida uma boa cicatrização pós-cirúrgica, pois a nicotina 
tem efeito vasoconstritor na microcirculação sanguínea, ou seja, reduz o diâmetro 
dos pequenos vasos, dificultando o aporte de oxigênio e de nutrientes que as célu-
las recebem por meio do sangue.  Além disso, ocorre a diminuição do fornecimento 
de oxigênio para a ferida operatória, podendo causar necroses (morte do tecido), 
gangrenas, sofrimento de pele e criando cicatrizes inestéticas,além de infecções e 
intercorrências como trombose e embolias”, diz Dr.Letízio.

Outro problema que o cigarro traz é que quando se junta ao sol, o estrago é 
ainda maior para a aparência, pois estima-se que a pele das pessoas que fumam 
e tomam sol envelhece dez vezes mais rápido do que as que não têm esses cos-
tumes. 
Por atuar diretamente na corrente sanguínea, o cigarro causa danos à beleza da 
pele, dos cabelos e de todo o organismo. Sem a circulação correta de nutrientes, as 
células não conseguem reter água e vitaminas, a pele se torna flácida, opaca e sem 
brilho. Os cabelos perdem o viço, ficam ressecados e caem mais.

 
Histórico

O médico chama a atenção para a importância do paciente relatar seu histórico de 
tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, uso de medicamentos, reações alérgicas 
e histórias de cicatrização difícil, para que o resultado da cirurgia seja o esperado. 
“Os fumantes que vão realizar alguma cirurgia plástica precisam parar de fumar 
pelo menos uns 15 dias que antecedem a cirurgia, assim como a ingestão de álcool, 
pois pode trazer distúrbios de coagulação”, lembra Letízio. 
O tabaco, sem sombra de dúvidas, além de causar dependência e prejudicar o or-
ganismo, também é responsável por milhões de mortes em todo o mundo e a sua 
carga maléfica afeta não só os que fumam, como também os que respiram a nicoti-
na indevidamente ao lado do fumante. A face, o pescoço e as mãos são as áreas mais 
agredidas pela fumaça do cigarro, que libera radicais livres, causando morte celular 
e aparecimento de rugas.

Saiba Mais

Na Paraíba, são 37 mu-
nicípios com o serviço, que 
funciona dentro das unidades 
de saúde (Alagoinha, Areia, 
Aroeiras, Bananeiras, Bayeux, 
Belém, Bonito de Santa Fé, 
Caaporã, Cabedelo, Cajazeiras, 
Campina Grande, Catolé do 
Rocha, Caturité, Cuité, Espe-
rança, Guarabira, Itabaiana, 
João Pessoa, Juru, Lagoa Seca, 

Lucena, Monteiro, Patos, Pe-
dras de Fogo, Piancó, Pocinhos, 
Pombal, Princesa Isabel, Que-
imadas, Remígio, Santa Luzia, 
Solânea, Soledade, Sumé, Sou-
sa, Taperoá e Tavares) e sete 
que serão instalados (Alhan-
dra, Barra de Santana, Lastro, 
São Bento, Santa Rita, Sapé e 
Sobrado). 

Todos esses Centros são 

de responsabilidade das pre-
feituras e entre as funções do 
Governo do Estado está ca-
pacitar, monitorar e repassar 
medicamentos. 

Tratamento
O tratamento para parar 

de fumar é totalmente gra-
tuito pelo SUS e nem todos os 
fumantes precisam fazer uso 

de medicamentos para acabar 
com o vício. “Alguns param de 
fumar só com acompanhamen-
to psicológico. Depende do 
grau de dependência da nicoti-
na, que é avaliado pelo médico. 
Os pacientes que têm um grau 
de dependência maior pre-
cisam da medicação”, esclarece 
Gerlane Carvalho. 

Os hospitais de referência 

no Estado no combate aos ti-
pos de câncer relacionados ao 
uso do tabaco – pulmão, esôfa-
go e laringe – são o Napoleão 
Laureano, Oncoclínica e Hos-
pital Universitário Lauro Wan-
derley, em João Pessoa, e Hos-
pital da Fundação Assistencial 
da Paraíba (Fap) e Hospital 
Universitário Alcides Carneiro 
(HUAC), em Campina Grande.



Agricultura
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A cochonilha do carmim já 
acarretou prejuízos de cerca de 
R$ 1 milhão para os produto-
res da palma forrageira na Pa-
raíba. Dos 180 municípios com 
área plantada, 88 tiveram suas 
plantações infestadas pela pra-
ga. Os mais recentes foram Boa 
Vista, Gurjão, Soledade e Junco 
do Seridó, cujos produtores 
perderam toda área cultivada, 
totalizando aproximadamente 
30 mil hectares.

O pesquisador do Labo-
ratório de Entomologia da 
Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária – Emepa, Edson 
Batista, informou que para 
combater a praga e amenizar 
o prejuízo dos produtores, o 
Governo do Estado continua 
distribuindo raquetes de varie-
dades de palmas resistentes à 
cochonilha do carmim, as Pal-
mepas PB1 e PB3, desenvolvi-
das no próprio órgão.

Ele adiantou que a Emepa 
dispõe de 370 mil raquetes das 
variedades de palmas resis-
tentes à praga para serem dis-
tribuídas com os plantadores. 
Ontem, foram distribuídas 20 
mil raquetes com os produto-
res do município de Soledade 
e outras 10 mil serão encami-
nhadas hoje para Boa Vista. Na 
próxima semana, serão dispo-
nibilizadas 5 mil raquetes para 
o município de Pocinhos.

“Com a distribuição des-
sas raquetes, o Governo pre-
tende desenvolver campos 
de produção de sementes, ou 
seja, de uma raquete plantada, 
brotarão novas raquetes, que 

PB tem prejuízo de R$ 1 milhão
praga CoChonilha do Carmim

Perdas são maiores para 
produtores de palma forra-
geira e criadores da Caatinga

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

China terá tabaco
de alagoas e da Ba

pesquisa reduzirá 
os riscos climáticos

mapa recebe fiscais 
agropecuários

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
do Brasil e a Administração Geral 
de Qualidade, Inspeção e Quaren-
tena (Aqsiq, em inglês) da China 
assinaram protocolo para expor-
tação de folhas de tabaco dos 
Estados de Alagoas e Bahia ontem.

O Ministério da Agricultura 
foi representado pelos secretários 
de Defesa Agropecuária, Ênio 
Marques; de Relações Internacion-
ais, Célio Porto; e pelo diretor do De-
partamento de Sanidade Vegetal, 
Cósam Coutinho.

Em fevereiro deste ano, o 
ministro da Agricultura, Mendes 
Ribeiro Filho, reuniu-se com o 
ministro da Aqsiq, Zhi Shuping, 
para tratar, entre outros temas, 
da ampliação das áreas autori-
zadas a exportar tabaco. Após 
esse encontro, o governo Chinês 
avaliou requisitos fitossanitários 
de produção de folha de tabaco 
dos dois estados nordestinos, que 
eram os últimos procedimentos 
legais que faltavam para fechar a 
negociação. O protocolo é resul-
tado do reconhecimento oficial de 
que os Estados da Bahia e Alagoas 
são livres da praga quarentenária 
Peronospora tabacina, que é o fun-
go causador da doença denominada 
mofo azul do tabaco. 

A Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), em 
parceria com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), está promovendo pesqui-
sa com variedades geneticamente 
modificadas de cana-de-açúcar, 
soja, milho, arroz e trigo. O obje-
tivo é reduzir os riscos causados 
pelas mudanças climáticas e os 
custos na lavoura, contribuindo na 
preservação do meio ambiente.

De acordo com o pesquisa-
dor da Embrapa Recursos Gené-
ticos e Biotecnologia, Eduardo 
Romano, esse é um processo de 
longo prazo, mas os resultados, 
até o momento, são promissores. 

Segundo o pesquisador, es-
sas variedades devem ser lança-
das em 2017. Para o secretário de 
Produção e Agroenergia do Mapa, 
José Gerardo Fontelles, a tec-
nologia vai permitir que o Brasil se 
mantenha como um dos maiores 
produtores e exportadores agrí-
colas. 

Um grupo de fiscais federais 
agropecuários do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) foi recebido pelo 
ministro Mendes Ribeiro Filho, 
ontem. Foi durante audiência na 
Casa de Tecnologia do Mapa e da 
Embrapa, na 35ª Expointer, em 
Esteio/RS.

A vice-presidente do Sin-
dicato dos Fiscais Federais Agro-
pecuários (Anffa Sindical), Tere-
zinha Mazza, agradeceu o diálogo 
aberto por Mendes Ribeiro para 
a construção de entendimentos  
visando reestabelecer a normali-
dade dos trabalhos, uma vez que 
os fiscais estão com as atividades 
paralisadas desde o início do mês. 
“Viemos agradecer o apoio do min-
istro porque sabemos que se ele 
não tivesse entrado com força nas 
negociações não teríamos avan-
çado nas questões, especialmente 
no que se refere ao subsídio”, sali-
entou Terezinha.

serão repassadas a outros agri-
cultores”, ressaltou.

O pesquisador acrescen-
tou ainda que as novas varie-
dades de palma resistem ao 
ataque do inseto e podem, in-
clusive, serem plantadas junto 
com as outras infestadas. Cada 
produtor recebe entre 100 e 
150 raquetes.

Inseticida
O presidente da Federação 

da Agricultura e da Pecuária da 
Paraíba – Faepa, Mário Borba, 
informou que um inseticida 
para controlar a cochonilha do 

carmim aguarda registro esta-
dual para ser lançado na Paraí-
ba e começar a ser distribuído. 
O produto terá o nome comer-
cial Galil SC e foi elaborado por 
uma empresa do Paraná.

Para Mário Borba, o de-
fensivo agrícola será uma solu-
ção emergencial para controlar 
a praga. No entanto, o pesqui-
sador Edson Batista, que já 
testou o produto, disse que o 
inseticida não terá eficiência, 
uma vez que controla apenas 
a “ninfa migrante” (filhotes) da 
cochonilha do carmim. “Esse 
produto não mata a fêmea na 

sua fase adulta, porque ela tem 
uma camada serosa e o inseti-
cida não consegue controlar a 
praga”, argumentou.

O pesquisador da Emepa 
disse que o melhor controle é 
o natural. Ele ensina aos pro-
dutores que venham a detectar 
agora a existência da cochoni-
lha do carmim na sua planta-
ção de palma a utilização de 
um veneno natural e barato, 
que tem 98% de eficácia no 
controle da praga. Trata-se de 
uma mistura de um litro de 
óleo de algodão bruto mais um 
litro de detergente e um litro 

de água, que deve ser colocada 
num pulverizador e espalhada 
na plantação.

Edson Batista orienta 
ainda que os produtores não 
devem conduzir a palma in-
festada de um campo para 
outro e devem evitar o trânsi-
to de animais dentro da área 
infestada pela cochonilha do 
carmim. Ele adverte, inclusive, 
que esses animais não podem 
ser levados para comerciali-
zação em feiras, pois estarão 
carregando a praga no corpo e 
vão contribuir para sua disse-
minação.

Variedades resistentes são alternativa para o combate 

A palma forrageira é atu-
almente uma das principais 
alternativas para milhares de 
produtores paraibanos da re-
gião do Semiárido.

 Basicamente, a cactácea 
é o insumo para manter a pro-
dução da cadeia da pecuária 
na Caatinga na Paraíba, tanto 
para a manutenção dos reba-
nhos bem como na produção 
leiteira. 

Conforme esclarece o 
presidente do Sistema Faepa e 
Senar-PB, Mário Borba, cons-
ciente do potencial desta cac-
tácea, desde 2005, os órgãos 
trabalham para disseminar as 
propriedades da palma, assim 
como buscar informações e 
tecnologias mais atualizadas 
para tornar esta cultura cada 
vez mais produtiva e rentável.

Sua utilização cresceu 
significativamente nos últi-
mos seis anos na Paraíba, es-

pecialmente após a introdu-
ção da nova metodologia de 
cultivo adensado pela Faepa 
e Senar-PB, que trabalhou na 
capacitação dos produtores e 
trabalhadores rurais, utilizan-
do unidades demonstrativas 
com produtividade de 10 a 12 
vezes maior que o sistema tra-
dicional. 

Visibilidade
Mas foi após o VI Con-

gresso Internacional de Palma 
e Cochonilha, realizado em 
João Pessoa, que a cultura ga-
nhou visibilidade. “O congres-
so foi um divisor de águas. Os 
produtores rurais, técnicos, 
pesquisadores e estudantes 
puderam conhecer com pro-
fundidade as características e 
formas de utilização da palma, 
confirmando sua importância 
como a alternativa mais viável 
para o semiárido brasileiro”, 

afirmou Mário Borba.
Nos anos seguintes, o cul-

tivo da palma ganhou força e 
o número de campos cresceu 
visivelmente. Porém, junta-
mente com este crescimento, 
surgiu também uma ameaça: 
a cochonilha do carmim. Pe-
queno inseto, que mede de 
2 a 5 milímetros, se alimen-
ta da seiva dos cactos e que 
já destruiu mais de 50% da 
área plantada na Paraíba e em 
outros Estados do Nordeste, 
forçando diversos produtores 
a vender seus rebanhos e uti-
lizar produtos não registados 
numa tentativa desesperada 
de salvar seus campos.

Com intenção de salvar a 
cultura, apelidada pelos pro-
dutores do Nordeste como 
“Ouro Verde”, e evitar prejuí-
zos para o produtor e o meio 
ambiente, Mário Borba, vem 
buscando meios de convivên-

cia e combate à praga, por 
meio de contatos com empre-
sas agroquímicas e incentivo à 
pesquisa.

 
Pesquisa
“São 4 anos e meio con-

versando com dirigentes de 
empresas, como a Milenia, na 
tentativa de registrar um inse-
ticida para a palma. Além dos 
contatos com empresas de 
pesquisa na busca de um ini-
migo biológico da cochonilha 
e o desenvolvimento de varie-
dades resistentes. Não pode-
mos perder a palma para este 
inseto”, observou o dirigente 
da Faepa e Senar-PB.

“Temos, hoje, graças a 
vários estudos e pesquisas e 
ao esforço de diversas insti-
tuições públicas e privadas, 
diferentes opções de controle 
e convivência com a praga: va-
riedades de palma resistente 

à cochonilha, e um projeto 
de pesquisa para encontrar e 
multiplicar o inimigo natural 
do inseto da cochonilha”, afir-
mou Mário Borba.

Aprovado em agosto de 
2012 pelo Mapa, o inseticida 
para palma forrageira con-
siste em uma solução real e 
emergencial para controlar a 
praga, pela qual o presiden-
te da Faepa trabalhou muito 
nos últimos anos. O produto 
de nome comercial Galil SC 
foi elaborado pela Milenia 
Agrociências e aguarda ape-
nas o registro estadual e pu-
blicação da liberação de uso 
no Diário Oficial da União 
para início da distribuição e 
uso na Paraíba.

Após o registro está pre-
visto o lançamento oficial do 
produto na Paraíba pela Mile-
nia em parceria com o Sistema 
Faepa.

Foto: Divulgação

Chochonilha do carmim ataca raquete de palma forrageira das quais 370 mil serão distribuídas para os produtores pela Emepa

Outra alternativa no com-
bate à cochonilha do carmim é 
a utilização de variedades resis-
tentes da palma, como a espé-
cie conhecida como orelha de 
elefante, de origem mexicana e 
também cultivada na Bahia e a 
cultivar Palmepa PB 1, desenvol-
vida pela Embrapa e Emepa.

Trabalhos de disseminação 
e multiplicação de sementes re-
sistentes estão acontecendo em 
vários municípios do Sertão pa-
raibano, como Catolé do Rocha, 
Patos, Catingueira e Aparecida. 

Incentivados pelo Sistema Fa-
epa e Senar-PB, instituições de 
ensino e produtores rurais es-
tão utilizando a espécie orelha 
de elefante, alcançando ótimos 
índices de produtividade e mos-
trando que, ao contrário do que 
se acreditava, a palma também 
cresce e serve como produto ge-
rador de renda no Sertão e no 
Alto Sertão.

 “O desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa nesta área 
de controle biológico tem um 
custo alto e será necessária a ar-

ticulação de parcerias para an-
gariar os recursos demandados, 
mas eu garanto que a Faepa não 
medirá esforços para encontrar 
parceiros que ajudem na con-
clusão desta pesquisa”, afirmou 
Mário Borba, reforçando seu 
comprometimento com os pro-
dutores rurais. 

“O que queremos é dar con-
dições para que o produtor con-
tinue produzindo e permaneça 
no campo, gerando renda e for-
talecendo o setor agropecuário 
da Paraíba”, afirmou.

milenia agrociência
Líder no segmento de agro-

químicos genéricos e a 8ª maior 
companhia do setor no país, a em-
presa possui, atualmente, cerca 
de 500 colaboradores, duas uni-
dades industriais, sendo uma em 
Taquari, no Rio Grande do Sul e 
a outra em Londrina, no Paraná e 
8 Regionais de Vendas, que aten-
dem produtores no Brasil e no 
exterior. A companhia faz parte 
do grupo israelense Makhteshim 
Agan, presente em mais de 100 
países.

Palma sustenta cadeia pecuária no Semiárido paraibano



Meio ambiente
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Agente cancerígeno
Diesel tem veneno igual a amianto e tabaco 

Veículo é grande emissor e poluidor Melhorar frota pode reduzir emissões
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Brasília - Investimentos e po-
líticas públicas que melhorem o 
transporte público podem ser a sa-
ída para manter os níveis de emis-
são de poluentes sob controle e re-
duzir a liberação de gases de efeito 
estufa da frota brasileira, segundo 
avalia o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

O estudo destaca avanços na 
redução gradativa do nível de emis-
são de poluentes da frota nacional, 
por meio do Programa de Controle 
da Poluição do Ar por Veículos Au-
tomotores (Proconve), mas avalia 
que os ganhos estão sob risco se 
não forem estabelecidas medidas 
que estimulem o uso de transporte 
coletivo e aumentem a eficiência in-
dividual dos veículos.

“Os veículos automotores pro-
duzidos atualmente poluem menos 
de 10% do que poluía um veículo 
similar da década de 1980 quan-
do se trata de poluentes regulados 
pelo Proconve”, compara o estudo, 
em referência às emissões de po-
luentes como monóxido de carbo-
no, óxidos de nitrogênio, hidrocar-
bonetos e material particulado.

No entanto, a tendência de 
redução de emissão de poluentes 
deverá sofrer uma inflexão nos pró-
ximos anos porque as tecnologias 
utilizadas para esse fim já atingi-
ram um nível alto de eficiência e 
pelo inevitável aumento da frota 
e dos congestionamentos. “Daqui 
para a frente os ganhos serão me-

nores”, segundo o Ipea.
O pesquisador do instituto, 

Carlos Henrique Carvalho, disse 
que o país precisa investir mais no 
transporte público e incentivar o 
uso de veículos não motorizados 
como as bicicletas.

“Daqui para frente ou muda-
mos a tecnologia, incorporando 
tecnologias como o carro elétrico 
ou os híbridos, ou aumentamos a 
eficiência do sistema de mobilida-
de, investindo em transporte pú-
blico. Além disso, também deverí-
amos estimular o uso de veículos 
não motorizados, principalmente 
criando estruturas como ciclovias 
para as bicicletas, e também estru-
turas para pedestres”, explicou.

Outro desafio, de acordo com o 
estudo, está ligado à mitigação das 
emissões de gases de efeito estufa 
pelos veículos, que crescem numa 
relação direta com o aumento da fro-
ta e não são reguladas por nenhum 
instrumento como o Proconve.

Em defesa do sistema público 
de transporte, o relatório aponta a 
vantagem dos meios coletivos em 
relação aos automóveis individuais 
e em relação às emissões de gases 
de efeito estufa. Mesmo que os ôni-
bus emitam mais gases desse tipo 
que os automóveis, por utilizarem 
diesel, a quantidade de emissões é 
compensada pelo número de passa-
geiros transportados. “Um usuário 
de automóvel, por exemplo, emite 
quase oito vezes mais CO2 (dióxido 
de carbono) que um usuário de ôni-
bus e 36 vezes mais que um usuário 
de metrô”, compara o estudo.

A chance de uma pessoa con-
trair câncer pelas emissões da fu-
maça do diesel são as mesmas de 
um fumante passivo. A conclusão 
foi baseada em estudos com ani-
mais e humanos, conforme aponta 
pesquisa da Agência Internacio-
nal para Pesquisas sobre Câncer 
(IARC), órgão encarregado de estu-

dar a doença. Ela traz uma série de 
substâncias nocivas, como amianto, 
arsênico, gás mostarda, álcool e ci-
garro, entre outros.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) já classificou a fumaça do 
diesel como cancerígena, e a classi-
ficação se baseia em estudos divul-
gados pela IARC.

A chefe da área de Câncer Ocu-
pacional do Instituto Nacional do 
Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca), Ubirani Otero, explica que a 
fumaça do diesel já era considerada 
potencialmente cancerígena. “A mu-
dança traz esse agente para o grupo 
1, na mesma categoria do amianto, 
benzeno, formol e tabaco”, explica.

Os perigos afetam principal-
mente os trabalhadores expostos à 
fumaça, como caminhoneiros, mi-
neiros e mecânicos, mas os níveis 
de poluição também atingem ou-
tros cidadãos. 

De acordo com o IARC, a pre-
ocupação agora é como as cidades 
vão se adaptar para diminuir a 

emissão dos gases e, assim, prote-
ger a saúde da população. “A gente 
espera que esse diesel seja substi-
tuído por outro agente que possa 
cumprir a mesma função, mas que 
não contamine o ar e afete a saúde 
das pessoas”, avalia. O órgão tam-
bém sugere um esforço para dimi-
nuir a emissão dos gases.

Fumaça do diesel foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como cancerígena e afeta toda a população e principalmente profissionais como caminhoneiros, mineiros e mecânicos

Brasília - Os grandes focos de 
poluição do planeta são a queima 
de combustíveis fortes pela indús-
tria, a pré-geração de energia, os 
processos industriais e as queima-
das, mas o grande número de car-
ros em circulação confirma que eles 
também são grandes poluidores e 
emissores de gases do efeito estufa. 
A afirmação é do professor de En-
genharia Mecânica da Universidade 
de Brasília (UnB), Carlos Alberto 
Gurgel.

De acordo com o professor, o 
óleo diesel provoca mais fumaça 
do que a gasolina, o álcool, ou até 
mesmo de combustíveis alternati-
vos como o biodiesel. Gurgel expli-
ca que como os motores operam de 
maneira distinta, ou seja, os moto-
res que queimam gasolina e álcool 
e os motores que queimam óleo 
diesel são, em vários aspectos, bas-
tante diferentes, é possível detectar 
mais evidentemente a poluição nas 
descargas dos ônibus, caminhões 
ou mesmo vans de transporte co-
letivo. “Aquela fumaça preta vem 
da combustão completa do óleo e é 
altamente poluente”, ensina.

O professor admite que a so-
lução para conter esse avanço na 
quantidade de fumaça que com-
promete o ecossistema do planeta 
com as mudanças climáticas está 
longe de ser alcançada. Para isso, 
argumenta, “os governos têm, cada 
vez mais, apertado nessas questões 
ambientais de emissores”. Ele lem-
bra que hoje os veículos saem das 
fábricas seguindo normas bem se-
veras de emissões e as projeções 

para o futuro e isso já é um passo 
grande na direção da contenção da 
poluição. 

O Brasil, segundo Gurgel, se-
gue à risca essas recomendações. 
“A questão é que nós não temos, 
no Brasil, normas severas para ve-
ículos que já saíram das fábricas”, 
argumenta, apontando para a frota 
velha e poluidora de veículos que 
circula pelas ruas e estradas. “O 
que faltaria agora seria uma nor-
ma mais severa, para, de tempo em 
tempo, se averiguar qual o nível de 
emissões de cada veículo”, propõe. 

Na opinião do professor da UnB, 
as pessoas têm que ter em mente 
que a saída de algum gás estranho 
do carro, quer seja uma fumaça ou 
fuligem, é um indicativo de que algo 
está errado no motor. “Se algo está 
errado no motor certamente o mo-
tor vai alterar, fora da condição de 
projeto dele, fora da condição ideal”, 
assinala. Isso também afeta o bolso 
do usuário, pois ele está gastando 
mais combustível”. Para evitar polui-
ção e prejuízos financeiros, ele suge-
re manter o carro bem regulado.

O pesquisador acha que o pro-
blema da poluição é grave e deve 
ser enfrentado de frente pelos go-
vernantes do mundo inteiro como 
foi feito no início de dezembro na 
Argentina. “Em Buenos Aires acon-
teceu mais uma convenção rela-
cionada com o Protocolo de Kyoto, 
que recentemente foi assinado pela 
Rússia e passa a vigorar em feve-
reiro de 2005. Essa deve ser uma 
preocupação constante de todos os 
países”, defende.

Pelo menos 2 milhões de pes-
soas morrem no mundo devido à 
má qualidade do ar causada por 
poluição. A conclusão é da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), que 
analisou dados de 1.100 cidades, 
de 91 países, com mais de 100 mil 
habitantes. Segundo especialistas, 
a contaminação do ar pode levar a 
problemas cardíacos e respirató-
rios, segundo 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 significativamen-
te o número de pessoas que sofrem 
de doenças respiratórias e cardía-
cas 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 qual-
quer regulamentação sobre a qua-
lidade do ar. Quando há normas 
nacionais, elas variam muito na sua 
aplicação”, informou, ainda a dire-
tora de Saúde Pública e Meio Am-
biente. A OMS informou ainda que 
em 2008 cerca de 1,34 milhão de 
pessoas morreram prematuramen-
te por causa dos efeitos da poluição 
sobre a saúde. Segundo especialis-
tas, políticas de prevenção podem 
evitar as mortes prematuras.

2 milhões morrem
por causa do ar Luana Lourenço

Da Agência Brasil



Solidariedade
A FEIJOADA DA SOLIDARIEDADE será neste 

domingo, a partir das 12h na Bella Casa Recepções, 
uma parceria da empresária Ignez Cunha e a Asso-
ciação Metropolitana de Erradicação da Mendicância, 
que atende idosos carentes na Granja localizada na 
Estrada de Cabedelo e crianças filhos de empregadas 
domésticas na Creche, em Tambauzinho.

O evento, que será animado pelos músicos 
Josalbo Licarião e Ricardo Guimarães,  conta ainda 
com o apoio de muita gente do bem que tem adqui-
rido o ingresso a R$ 25,00, que será revertido para 
a Amem. Quem quiser ajudar, maiores informações 
pelos telefones 9302-7992 e 8868-2269.
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Investimentos no turismo
A EMBRATUR lançou edital para seleção de projetos 

de turismo elaborados por municípios brasileiros, onde 
serão disponibilizados R$ 5 milhões para auxiliar essas ci-
dades a promoverem seus atrativos turísticos no exterior.

Os municípios que podem pleitear o apoio precisam 
estar no grupo dos 65 destinos indutores do desenvolvi-
mento turístico regional, classificação adotada em 2006 
pela Política Nacional do Turismo. O envio de propostas 
vai até o dia 17 de setembro vindouro.

Sétima arte

PARA QUEM APRECIA a sétima arte, o 
Projeto Estacine apresenta no mês de setembro 
aos sábados, a “Mostra a Arte Imita a Vida” e 
aos domingos a “Mostra Coppola”, numa home-
nagem ao diretor do filme O Poderoso Chefão 
que comemora 40 anos de lançamento e ainda 
faz sucesso. Os filmes são exibidos sempre às 
16h no miniauditório da Estação das Artes. 

Hélia Botelho, a aniversariante de hoje Jane Oliveira e 
Thereza Madalena

Elas adoram as maxi-bolsas da Calzature: Rebeca Teixeira, Sacha Fernandes, Taisa Lisboa Lopes, 
Priscila e Jéssica Lisboa

FOTO: Dalva Rocha

Melhores planos de saúde

A UNIMED JOÃO PESSOA está entre os 50 maiores 
planos de saúde do país. A cooperativa aparece na 27ª 
posição na pesquisa Valor 1000, do Jornal Valor Econômico, 
publicado na última sexta-feira.

A revista elenca as mil maiores empresas do Brasil  
de acordo com o faturamento de cada uma e, segundo a 
pesquisa, a Unimed JP obteve em 2011, R$  288,4 milhões 
em contrapartidas efetivas, informa o presidente da coo-
perativa, médico Alexandre Magno.

Professoras Simone 
Carneiro Maldonado, 
Socorro Y Plá Trevas, 
Geovania Pinto Este-
vam e Maria Helena 
Toscano, Sras. Jane 
Oliveira, Ana Cláudia 
Barlow e Maria de 
Fátima Vilar, jornalista 
Ruth Avelino, dentista 
Djalma Nunes de Car-
valho.

FOTO: Goretti Zenaide

Agito

VEM AÍ MAIS UMA 
festa promovida por Ricar-
do Castro. Será no dia 20 
de setembro, quando ele 
estará comemorando sete 
anos do seu portal e um 
ano da revista D&A - De-
coração e Arquitetura.

O evento será reali-
zado no Salão Veneza, da 
Maison Blu´nelle, reunindo 
a sociedade, parceiros 
comerciais e profissionais 
da área de arquitetura e 
decoração na Paraíba.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Você não sabe nada a 
respeito de uma mulher 
até que a encontre num 
tribunal”

“Quando uma garota se 
casa, está trocando a 
atenção de muitos homens 
pela desatenção de um só”

NORMAN MAILER HELEN ROWLAND

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Os professores e estudiosos 
da geopolítica, Alexandre Dugin, 
da UELM e André Martin, da USP, 
veem a João Pessoa debater o 
Meridionalismo e o Eurasianismo 
e suas consequências políticas 
e econômicas nas diplomacias e 
posturas entre Brasil e Rússia.
  Será no próximo dia 6 de 
setembro no Zarinha Centro de 
Cultura, tendo como mediador o 
professor Dídimo Matos.

Zum Zum Zum
   Neiliane Maia está de endereço novo. Após muitos anos trocou a casa 
no Bairro dos Estados, de bons e memoráveis encontros musicais,  por um apê 
no Altiplano.

   O maitre Heleno Araújo avisando que será no próximo dia 5 o jantar 
mensal do Clube do Gourmet. Será no restaurante Toca do Caju e no cardápio 
terá destaque a culinária catalã.

   Os pediatras João e Lúcia Medeiros vão participar do Encontro Nacional 
de Políticas Médicas que vai acontecer dias 12 a 14 de setembro, no Rio de Janeiro.  
O evento será realizado no Hotel Pestana.

   Foi lançado o “JusHumr - Sorrir é um direito de todos” no Fórum 
de Cajazeiras com o humorista Piancó. O projeto, desenvolvido pela Esma e 
organizado pelo juiz Onaldo Queiroga, pretende levar muito humor para as 
comarcas do interior.

Miriam e Djalma Nunes Carvalho, ele é o aniversariante de hoje

FOTO:Goretti Zenaide

Professora Maria Helena Toscano está aniversariando hoje

Workshop de teatro musical

Alagoa Nova
A ROTA 

CULTURAL Caminhos 
do Frio agita a cida-
de de Alagoa Nova 
durante esta sema-
na, onde o destaque 
é a Festa da Civiliza-
ção do Açúcar “Tri-
buto aos 100 Anos 
do Rei do Baião.

Haverá ofici-
nas, apresentações 
musicais, feira de 
artesanato, exibição 
de filmes, corrida de 
motocross, entre 
ouras atrações.

A ATRIZ E ARTE-EDUCADORA paulista, Ana Taglianetti 
ministra hoje em João Pessoa um workshop de teatro mu-
sical, onde o participante vai experimentar, simultaneamente, 
a interpretação teatral e o canto em cena, bem ao estilo 
da Broadway.

A atriz é licenciada em Pedagogia Musical pela 
UFMG e mestre em Perfomance Vocal pela City Univer-
sity of New York, além de ser atualmente vocalista do 
grupo erudita Musa Brasilis e diretora da Casa de Artes 
Operária em São Paulo. O workshop será ministrado na 
escola Studio Musical, localizada na Av. Edson Ramalho, 
em Manaíra.

Assembleia

O MEMORIAL da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba está com interes-
sante projeto em parceria 
com a Divisão de Cultura 
daquela casa legislativa. 
Trata-se do Memorial 
Parlamentar e sua Histó-
ria que realiza visitação 
pelo museu da instituição 
guiada por atores, sempre 
às terças e quintas-feiras. 
As escolas podem agendar 
visitas pelos telefones 
3214-4639 e 3214-4654. 

Abaixo o fumo!
O DIA NACIONAL de Combate ao Fumo 

será lembrado hoje, em atividades organizadas 
pela Secretaria de Saúde do Estado em parceria 
com a Agevisa e as Faculdades Facene, Famene 
e Associação Médica da Paraíba. 

Será das 9h às 12h no Shopping Tambiá.

Da Moda
SERÁ LANÇADA HOJE a revista eletrônica “Da Moda”, 

da Estação da Moda, comandada pelo estilista Romero 
Sousa e editada pela jornalista Larissa Claro. 

Será às 19h na Estação Cabo Branco, onde também 
serão entregues os prêmios da 2ª Fashiontech - Concursos 
Novos Estilistas, numa iniciativa da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa.

Ciclo de debates
SERÁ REALIZADO AMANHÃ mais uma rodada do 

ciclo de debates que o trade turístico paraibano, for-
mado pelas entidades Abrasel, Convention Bureau, Abih, 
Sindetur/PB, Abav e Abrajet, está realizando com os 
candidatos à Prefeitura de João Pessoa.

Desta vez será com a prefeiturável Estela Bezerra, 
a partir das 9h no Tropical Hotel Tambaú.
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Acordo garante calçadas livres
só para pedestres

Mais de 500 motoristas 
foram flagrados dirigindo 
sem a CNH este ano

página 14

O Ministério Público do 
Estado da Paraíba (MPPB) 
vai trabalhar em conjun-
to com a Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, na 
ação de fiscalização e deso-
cupação de áreas públicas 
da capital paraibana, prin-
cipalmente no que se refere 
às calçadas.

Um termo de coopera-
ção entre as duas institui-
ções foi anunciado no final 
da manhã de ontem pelo 
promotor de Justiça Valberto 
Lira, coordenador do Centro 
de Apoio Operacional às Pro-
motorias da Cidadania e Di-
reitos Fundamentais (Caop 
do Cidadão), durante uma 
visita ao MPPB do secretário 
da Sedurb, Inácio Machado.

“Na prática estamos 
criando um canal mais es-
treito entre a prefeitura e o 
Ministério Público para pelo 
menos minimizar o proble-
ma das ocupações irregula-
res das calçadas em nossa 
cidade. Em parceria, vamos 
agir juntos e coibir os abu-
sos”, adiantou o secretário 
Inácio Machado, que esteve 
na Promotoria do Cidadão, 
em João Pessoa, acompanha-
do de sua assessora jurídica, 
Neusa Muniz Abrantes.

“Vamos juntar forças 
para garantir o espaço pú-
blico. Temos que agir e não 
permitir as irregularidades”, 
completou o promotor de 
Justiça Valberto Lira, infor-
mando que o próximo en-
contro com o secretário será 
para a assinatura do termo 
de cooperação. “Vamos ce-
lebrar a parceria e trabalhar 
em conjunto”.

Em relação ao assunto, 
Valberto Lira lembrou que, 
desde 2009, há um pro-
cedimento administrativo 
na Promotoria do Cidadão 
para apurar a ocupação 
indevida das calçadas em 
vários pontos da orla ma-
rítima de João Pessoa, que 
resultou em um inquérito 
civil público. Em audiência 
realizada no dia 11 de maio 
de 2010, foi dada à Sedurb 
um prazo de dez dias para 
o envio à Promotoria da 
relação dos ocupantes irre-
gulares das calçadas – prin-
cipalmente da parte da orla 
de Cabo Branco e Tambaú.

A relação foi remetida, 
só que, decorridos mais de 
dois anos, nenhuma ação foi 
realizada para o cumprimen-
to ao Código de Postura do 
Município, restringindo-se à 
Sedurb notificar os respon-
sáveis.

MPPB e PMJP firmam 
termo de cooperação para 
desocupação dessas áreas

ESCOLA MUNICIPAL ARUANDA (PRAÇA 
DA PAZ) – Rua Eurídice Félix Cabral, s/n 
– Bancários.
MERCADO DE MANGABEIRA – Rua Josefa 
Taveira – Mangabeira I.
ESCOLA MUNICIPAL DURMERVAL TRI-
GUEIRO MENDES – Rua. 14 de Julho, 891 
– Rangel.
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDWARD 
DE AGUIAR – Rua. Generino Maciel,  516 
– Jaguaribe.
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SANTA CRUZ 
– Rua. Des. Santo Stanislau, 460 – Bairro 
dos Novais.
ESCOLA MUNICIPAL LUIZA LIMA LOBO – 
Rua.  Cart. Franc. Inácio R. Filho, 25 Alto 
do Mateus.
ESCOLA MUNICIPAL FENELON CÂMARA – 
Rua Adauto Toledo, 157 – Ernesto Geisel.
ESCOLA MUNICIPAL DOM HÉLDER CÂ-
MARA – Rua. Joamil Severino dos Santos, 
s/n –Valentina Figueiredo.
ESCOLA MUNICIPAL LEONEL BRIZOLA – 
Rua. Olívio T. Medeiros, 590 – Miramar.
PARQUE SOLON DE LUCENA – Centro.
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CAR-

NEIRO – Rua. João de Brito, 180 – Man-
dacaru.
EMLUR – Av. Minas Gerais, 177 – Bairro 
dos Estados.
ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 
– Rua Graciliano Delgado, 284 – Costa e 
Silva.
ESCOLA MUNICIPAL ANAYDE BEIRIZ – 
Rua. Cajazeiras, s/n -  Cidade Verde – Bair-
ro das Indústrias.
ESCOLA MUNICIPAL ECONOMISTA CELSO 
MONTEIRO FURTADO – Rua Mª Carneiro 
dos Santos, 50 – João Paulo II – Funcioná-
rios I.
ESCOLA MUNICIPAL THARSILLA BARBO-
SA DA FRANCA – Rua Nossa Senhora da 
Paz, 72 – Grotão.
ESCOLA MUNICIPAL APOLÔNIO SALES 
DE MIRANDA – Rua Eng. Retumba, 240 – 
Cruz das Armas.
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES – Rua 
Manoel Guerra, 71 – Funcionários I.
BUSTO DE TAMANDARÉ – Praia de Tam-
baú.
ESCOLA MUNICIPAL FREI ALBINO – Av. 
Argemiro de Figueiredo, 4455 – Bessa.

“Vamos 
juntar forças 
para garantir o 
espaço público, 
temos que 
agir e não 
permitir as 
irregularidades”

O movimento internacio-
nal “Limpa Brasil Let’s do It!” 
chega a João Pessoa no próxi-
mo domingo (2). Na capital 
paraibana, primeira cidade 
do Nordeste a receber o pro-
jeto – iniciado na Estônia, em 
2008 – o nome passou a ser 
“Limpa João Pessoa”. O pro-
jeto envolve os moradores 
na limpeza dos seus bairros, 
recolhendo material poten-
cialmente reciclável e entre-
gando em pontos de coleta 
instalados na cidade. Os 20 
pontos de coleta para o dia D 
do movimento foram divulga-
dos pela Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur), e os “kits voluntário” 
serão distribuídos amanhã, 
dia 30, e na sexta-feira (31), 
nas 17 agências do Banco do 
Brasil em João Pessoa.

Os pontos de coleta foram 
escolhidos a partir de um ma-
peamento realizado pela Au-
tarquia em relação às escolas 
participantes e outros locais 
considerados fundamentais 
para a realização do evento. 
Com a definição dos pontos, a 
Emlur passa a desenvolver o 
projeto logístico para o dia do 
evento, que inclui a estrutura 
necessária para o trabalho dos 
voluntários do movimento e o 
plano de coleta do material 
entregue.

Todas as escolas muni-
cipais farão parte do projeto, 
sendo que 16 delas foram es-
colhidas para funcionar como 
pontos de entrega do material 
coletado no dia 2 de setembro. 
Outros quatro pontos funcio-
narão no Mercado Público de 

Mangabeira, Parque Solon de 
Lucena, Busto de Tamandaré 
e na sede da Emlur, no Bairro 
dos Estados.

Todo o material entregue 
no dia do evento será recolhi-
do pela Emlur e encaminhado 
para os cinco núcleos de cole-
ta seletiva mantidos pela Au-
tarquia. Os agentes ambien-
tais dos núcleos Mangabeira, 
Jardim Cidade Universitária, 
13 de Maio, Cabo Branco e 
Bessa serão os responsáveis 
pela triagem, embalagem e 
comercialização do que for re-
colhido durante a campanha.

Os núcleos também en-
viarão agentes para os pontos 
espalhados pela cidade para 
mostrar para a população que 
o que é tratado como lixo por 
alguns pode ser a fonte de ren-
da de outros. Todo o dinheiro 
arrecadado com a venda do 
material entregue nos pontos 
de coleta será distribuído en-
tre os membros das coopera-
tivas de catadores da cidade.

Voluntários  
O objetivo do projeto é 

envolver todos os moradores 
da capital na limpeza dos seus 
bairros, recolhendo o material 
potencialmente reciclável e 
entregando nos pontos de co-
leta. Quem tiver interesse em 
colaborar com a campanha 
e conhecer um pouco mais 
do projeto, pode se inscrever 
no site do movimento ‘Limpa 
Brasil’, www.limpabrasil.com.
br.

O kit voluntário é com-
posto por um saco verde de 
100 litros, confeccionado com 

Movimento chega a João Pessoa no domingo
LIMpa BrasIL

pontos de coleta

polietileno – matéria prima 
renovável produzida pela 
Braskem –, um par de luvas 
plásticas e um panfleto com 
informações de segurança 
que deve ser lido pelo “cata-
dor”, pois explica o que deve 
ser recolhido e o que deve ser 
evitado.

É com este material que 
os cidadãos podem ajudar a 
limpar a cidade, recolhendo o 
lixo das ruas e praças da sua 
vizinhança. 

Para participar, o interes-
sado deve acessar o site www.

limpabrasil.com/joaopessoa e 
se inscrever como voluntário. 
No cadastro, ele escolhe se de-
seja ajudar como agente ou ca-
tador. O agente ajuda a divul-
gar o movimento na cidade, 
explicando o conceito e convo-
cando amigos, familiares, cole-
gas de trabalho, ONGs e comu-
nidades. O catador trabalha no 
dia do evento, ajudando a re-
tirar resíduos sólidos jogados 
em locais indevidos na cidade.

show
Um show será oferecido 

aos voluntários pela organi-
zação do evento em retribui-
ção ao trabalho que foi rea-
lizado durante o dia. O show 
tem uma dinâmica especial, 
com o mote “do meu lixo cui-
do eu”, no qual a proposta é 
que os artistas cobrem dos 
espectadores a limpeza do es-
paço, propondo que cada um 
se responsabilize pelos resí-
duos que produzir durante a 
festa e, portanto, realizar uma 
inovadora ação de conscienti-
zação. Será o primeiro show 
limpo de João Pessoa.

O Ministério Público vai trabalhar em conjunto com a Prefeitura na ação de fiscalização e desocupação de áreas públicas, principalmente em relação às calçadas
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O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB) 
flagrou nos últimos sete me-
ses 544 motoristas dirigindo 
sem a Carteira Nacional de 
Habilitação. Todos tiveram os 
veículos apreendidos e seus 
proprietários punidos com 
sete pontos, além de serem 
multados três vezes e obriga-
dos a pagar R$ 574,00. Os da-
dos apresentados pela  Divi-
são de Policiamento do órgão 
apontam também a apreensão 
de 333 CNHs e a detenção de 
171 condutores sob efeito de 
álcool. Nesse período ocorre-
ram 3.604 notificações.

“Dirigir sem a CNH ou sem 
permissão é considerada infra-
ção gravíssima de acordo com 
o Código de Trânsito Brasilei-
ro, em seu artigo 162, inciso 
primeiro”, disse ontem Carlos 
Augusto (Calú), chefe da Divi-
são de Policiamento. O Detran, 
por sua vez, continua inten-
sificando as fiscalizações em 
rodovias estaduais e nas ruas 
das zonas urbanas, visando o 
cumprimento da Lei Seca, prin-
cipalmente nos fins de semana. 
O objetivo é reduzir o número 
de acidentes automobilísticos 
praticados por motoristas que, 
na grande maioria, ingeriram 
bebidas alcoólicas. 

Fiscalização
As fiscalizações, de acor-

do com o Detran, são feitas em 
conjunto com a Polícia Civil, 
Polícia Militar, Semob (Supe-
rintendência Executiva de Mo-
bilidade), Batalhão de Policia-
mento de Trânsito e Secretaria 
do Meio Ambiente. Elas estão 
ocorrendo não apenas nos fins 
de semana, mas também em 
dias alternados para que a Lei 
Seca seja observada e que não 
haja pessoas dirigindo embria-
gadas, contribuindo assim com 
a paz no trânsito. Em apenas 
dois dias do mês passado (19 
e 20), em 745 veículos fiscali-
zados, o Detran apreendeu 14 
carros e flagrou três pessoas 
dirigindo sem habilitação ou 
permissão. 

Segundo o Detran-PB, a 
justificativa dos condutores 
para dirigir sem ter habilitação 
se deve à situação econômica, 
já que consideram muito caro o 
preço cobrado por autoescolas 
para a retirada da Carteira de 
Habilitação. No entanto, con-
forme o próprio órgão, a infra-
ção pode ser bem maior do que 
exigido para a retirada deste 
documento, devido às multas 
aplicadas de acordo com a lei 
9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código 
Brasileiro de Trânsito.

Nos dados apresentados 
de janeiro a julho deste ano 
pela Divisão de Policiamento 
de Trânsito do Detran, foram 
fiscalizados 16.680 veículos, 
dos quais, 920 automóveis 
apreendidos; 139 motonetas 
de 50 cilindradas recolhidas; 
9 quadriciclos retirados de cir-
culação; 333 carteiras de ha-
bilitações recolhidas; 544 con-
dutores flagrados sem CNH; 
94 pilotos sem capacetes; 171 
dirigindo sob efeitos de álcool e 
3.604 notificações lavradas.
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Mais de 500 motoristas são 
flagrados dirigindo sem CNH
Em sete meses, o Detran 
já contabiliza 3.604 
notificações no Estado

Três mil, trezentos e vinte 
três veículos de transportes, 
condução escolar, transporte 
de passageiro com mais de 10 
lugares e os de carga com peso 
bruto superior a 4.536 tonela-
das (caminhões, vans, Kombi, 
dentre outros), tiveram a situa-
ção metrológica verificada este 
ano pelo Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade Industrial da 
Paraíba (Imeq-PB). A medida 
é uma exigência do Código de 
Trânsito Brasileiro e a sua le-
galidade está sendo fiscalizada 
de forma intensiva pela Polícia 
Rodoviária Federal.

“Esta verificação é feita no 
cronotacógrafo existente nes-
tes veículos, cujo objetivo é in-
dicar e registrar a velocidade e 
a distância percorrida no tem-
po de direção do veículo em 
que está instalado, permitindo 

determinar o tempo de direção 
e de parada dos condutores”, 
disse ontem Krol Jânio Palitot 
Remígio, superintendente do 
Imeq-PB.

Durante o dia de ontem, 
na sede do órgão, em Manga-
beira, na capital, diversos ve-
ículos formaram longas filas 
para terem seus cronotacó-
grafos verificados por fiscais 
do órgão. A média de carros 
examinados aumentou con-
sideravelmente nos últimos 
dois meses, quando passou de 
230 para 550. “Tivemos uma 
procura enorme por parte dos 
motoristas, principalmente de-
pois da fiscalização intensa da 
Polícia Rodoviária Federal”, ga-
rantiu Krol Jânio.

A obrigatoriedade  da 
verificação é no sentido de 
garantir mais segurança nas 

estradas e uma prevenção  de 
acidentes, já que o motorista 
que ultrapassar os limites es-
tabelecidos por lei correrão os 
riscos de punição. “Além dis-
so, a verificação metrológica 
permite também a reconsti-
tuição e elaboração de laudos 
técnicos em caso de acidentes 
com produção de provas acei-
tas legalmente. Assim sendo, 
a verificação dos cronotacó-
grafos trará confiabilidade aos 
registros destes instrumentos, 
ajudando a diminuir o núme-
ro de acidentes pelo controle 
contínuo da condução desses 
veículos”, afirmou o superin-
tendente do Imeq-PB.

Os veículos de carga com 
peso bruto acima de 4.536 
quilogramas e os veículos de 
passageiros com mais de 10 
lugares são obrigados pelo Có-

digo de Trânsito Brasileiro a 
possuir cronotacógrafo. Atra-
vés dele, é possível monitorar 
o deslocamento do veículo. O 
disco diagrama, de papel es-
pecial, colocado no cronota-
cógrafo, registra dados como 
as velocidades desenvolvidas 
pelo veículo, intervalos de tem-
po parado e em deslocamento 
e distâncias percorridas. 

Segundo o Imeq-PB, o dis-
co diagrama deve ser trocado 
a cada 24 horas ou sete dias, 
de acordo com os modelos 
aprovados e descritos na por-
taria Inmetro/Dimel. Os discos 
contém áreas específicas para 
registro de velocidade, distân-
cia percorrida e tempo, afirma 
Krol. “Em sua parte central, 
há espaço apropriado para o 
nome do condutor, local, data 
de início e fim do percurso, 

identificação do veículo, início 
e fim da indicação do hodôme-
tro e número da portaria de 
aprovação de modelo do disco 
ou fita diagrama. Devem cons-
tar ainda outros dados, como 
marca ou nome do fabricante, 
velocidade máxima de registro, 
código de aprovação de mode-
lo e números das portarias de 
cronotacógrafos”, assegurou.

O cronotacógrafo é o ins-
trumento ou conjunto de ins-
trumentos destinado a indicar 
e registrar, de forma simultâ-
nea, inalterável e instantânea, 
a velocidade e a distância per-
corrida pelo veículo, em fun-
ção do tempo decorrido, assim 
como os parâmetros relaciona-
dos com o condutor do veículo, 
tais como: o tempo de trabalho 
e os tempos de parada e de di-
reção. (ML)

PRF fiscaliza cronotacógrafos de veículos
SEGURANÇA NAS ESTRADAS

Diversos servidores federais 
continuam em greve na Paraíba 
com profissionais de várias áre-
as com os braços cruzados. Todos 
os setores trabalham apenas com 
30% do efetivo, conforme deter-
mina a Lei de movimento grevista. 
As principais lutas dos grevistas são 
por melhores salários e melhores 
condições de trabalho, além de 
concurso público para suprir as ne-
cessidades do serviço público.

TRE
A greve dos servidores do Tri-

bunal Regional Eleitoral na Paraí-
ba também continua. De acordo 
com Marcos Lopes, coordenador 
geral do Sindicato dos Trabalhado-
res do Poder Judiciário Federal no 
Estado da Paraíba (Sindjuf-PB), 16 
estados já aderiram ao movimen-
to e apenas 30% do efetivo de 400 

servidores na Paraíba continua tra-
balhando.

Segundo Marcos Lopes, al-
guns serviços como preparação de 
urnas, mesários e julgamentos de 
processos podem ficar prejudica-
dos com a greve. Por outro lado, 
a assessoria de imprensa do TRE-
-PB informou que as sessões estão 
acontecendo normalmente na Pa-
raíba em razão do efetivo de 30% 
garantidos por lei. 

UFPB e IFPB
Os professores da Universi-

dade Federal da Paraíba (UFPB) 
e do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB), continuam para-
dos há mais de 100 dias. Os do-
centes exigem reajuste salarial 
e estruturação do Plano de Car-
gos, Carreira e Salários, que está 
desatualizado desde 2010 e acu-
mulando defasagem de 22%. 
Os professores do IFPB também 

pleiteiam vale-transporte para 
os servidores do interior.

PRF e PF
A tentativa de negociação en-

tre os agentes da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) e o Ministério do 
Planejamento não pôs fim a greve 
da categoria. Os Policiais Federais, 
inlcuindo PRF e PF, rejeitam a pro-
posta de reajuste de 15,8% fatiada 
em três anos e reivindicam reajus-
te salarial, exigência de Nível Supe-
rior para exercer o cargo, adicional 
noturno e de insalubridade e re-
estruturação da carreira. Segundo 
informações do comando de gre-
ve, nove mil policiais rodoviários 
federais trabalham no país, efeti-
vo que é considerado insuficiente 
para atender à demanda da segu-
rança nacional.

Outras categorias
Os fiscais federais agropecuá-

rios e os servidores do Incra, IBGE, 

Funasa e Ministério da Saúde tam-
bém decidiram manter a greve e 
recusam a proposta apresentada 
pelo governo. Apesar de verem 
avanço na oferta de ser adotada 
a remuneração na forma de sub-
sídio, que corrige a atual situação 
de pagamento por salário e grati-
ficações, a regra de entrada para 
o novo sistema foi considerada 
insatisfatória. Isso levou à decisão 
de manter o movimento iniciado 
no início deste mês. Em assembleia 
convocada pelo o Sindicato Nacio-
nal dos Fiscais Federais Agropecu-
ários (ANFFA Sindical) em todos 
estados e no Distrito Federal, a 
proposta do governo foi colocada 
em votação hoje. Houve participa-
ção maciça dos profissionais, com a 
presença de 1.728 fiscais em todo 
o país, diante de um universo de 
3.904 aptos a votar, entre ativos e 
aposentados. Dos presentes, 904 
votaram contra a aceitação da 
oferta e 761 a favor.

Paralisação atinge vários órgãos no Estado
GREVE

José Alves 
zavieira2@gmail.coml

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com
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O Departamento Estadual de Trânsito vem realizando fiscalizações constantes em parceria com a Polícia, com a Semob e com a Secretaria do Meio Ambiente



Oferta de leitos aumentou 42% 
em hotéis e pousadas do interior

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de agosto de 2012

 

Nos últimos dois anos, as 
cidades do interior da Paraíba 
que fomentam o turismo rural 
ganharam mais 1,5 mil novos 
leitos em hotéis e pousadas. 
De acordo com dados da Em-
presa Paraibana de Turismo  
(PBTur), entre 2010 e 2012, 
o número de leitos aumentou 
42%, passando de 3.705 para 
5.276 em 117 equipamentos 
de hospedagem. As regiões 
do Brejo, com as cidades de 
Bananeiras e Areia, do Cariri, 
com Cabaceiras, e do Curima-
taú, com Araruna, abrigam 
boa parte destes leitos que já 
recebem um grande fluxo de 
turistas interessados em ro-
teiros que envolvem aventura, 
esportes, gastronomia, cultura 
e tradições religiosas.

Os números apontam 
para o fortalecimento do tu-
rismo rural que na Paraíba 
encontra espaço para discus-
sões e divulgação de empre-
endimentos e roteiros com a 
8ª Feira Regional de Turismo 
Rural (Ruraltur), nos dias 30 
e 31 de agosto e 1° de setem-
bro, em Campina Grande. No 
Estado, além dos já tradicio-
nais trajetos da Civilização 
do Açúcar (um passeio pelos 
engenhos, que mostra a im-
portância da cana para a his-
tória dos estados da Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas) e das 
imagens cinematográficas de 
municípios do Cariri, o inte-
rior da Paraíba revela inúme-
ras histórias e experiências 
que podem ser desfrutadas 
pelos turistas.

“Turistas da Paraíba, dos 
estados vizinhos e de outras re-
giões do país estão descobrin-
do que a Paraíba tem belezas 
incríveis, grandes potenciais e 
muito o que fazer em cidades 
do interior. Isso é muito bom, 
pois mexe com a economia 
desses pequenos municípios, 
gerando emprego e renda e au-
mento da autoestima da popu-
lação local”, avaliou a presiden-
te da PBTur, Ruth Avelino.

Bananeiras é uma des-
sas cidades que já conta com 
equipamentos bem estrutura-
dos para receber o turista. Nos 
últimos dois anos, apresentou 

um grande crescimento do nú-
mero de leitos em seus meios 
de hospedagem. Atualmente, 
são seis hotéis, com 540 leitos 
disponíveis. Segundo Regina 
Amorin, gestora de Turismo 
do Sebrae na Paraíba, tanto 
Bananeiras quanto Areia têm 
condições de atender aos 
turistas mais exigentes. Em 
Areia, há três hotéis registra-
dos na PBTur, que oferecem 
114 leitos. Dentre as atrações 
da cidade, estão a visita ao 
Museu da Rapadura, no cam-
pus da Universidade Federal 
da Paraíba, aos inúmeros en-
genhos da região, com degus-
tação da cachaça produzida, 
além do chamado turismo 
de experiência, que ao visitar 
uma casa de doces, por exem-
plo, o visitante assiste seu co-
zimento e ajuda a prepará-lo.

Além dos atrativos do 
Brejo, destacam-se ainda Ca-
baceiras, no Cariri, com belas 
paisagens, gastronomia e rico 
artesanato. “No Sertão, Matu-
reia e Sousa também recebem 
bem o turista. Já no Curima-
taú, Araruna e seu Parque da 
Pedra da Boca têm boas con-
dições de receber os visitan-
tes. Há belezas e atrativos em 
todas as regiões da Paraíba”, 
completa.

Feira fomenta turismo
Para fomentar novos ne-

gócios e apresentar os roteiros 
turísticos pelo interior, será re-
alizada a 8ª Feira Regional de 
Turismo Rural (Ruraltur), en-
tre os dias 30 de agosto e 1º de 
setembro, em Campina Gran-
de. O evento deverá gerar cerca 
de R$ 2 milhões em negócios e 
reunirá 40 expositores de todo 
o Nordeste. De acordo com a 
gestora de Turismo do Sebrae 
na Paraíba e coordenadora do 
evento, Regina Amorim, a feira 
tem um importante papel de 
integração dos estados nordes-
tinos para o crescimento do tu-
rismo rural na região.

Cerca de quatro mil pes-
soas devem visitar a feira e 
conhecer de perto produtos 
e serviços de agências de via-
gens e receptivo, hotéis-fazen-
da, equipamentos rurais (pou-
sadas, hotéis e restaurantes), 
roteiros turísticos da região 
Nordeste, empresas da área 
de turismo de aventura, agro-
negócios e artesanato. 

Cidades que fomentam o
turismo rural ganharam 
1,5 mil novos leitos

O Centro Cultural Banco 
do Nordeste (CCBN), da cida-
de de Sousa, Sertão paraibano, 
lançou encarte com a progra-
mação para o mês de setembro. 
As atividades serão iniciadas 
no próximo sábado com ações 
voltadas para as crianças. A 
programação irá enaltecer o 
mês dedicado a pátria com a 
Oficina de Arte, patriotismo 
arte e cultura e várias sessões 
dedicadas ao cinema nacional.

A unidade cultural, inau-
gurada há seis anos, abrange 
mais de vinte cidades na região 
e coloca à  disposição do públi-
co uma estrutura com teatro, 
cinema, biblioteca, salas de 
exposição, biblioteca digital e 
espaço ao ar livre para a apre-
sentação de shows e peças de 
teatro.

A edificação fica ao lado da 

Prefeitura Municipal de Sousa 
e conta com três grandes pavi-
mentos. O primeiro abre espa-
ço para a cultura, com exposi-
ções de artistas do país inteiro, 
desde temáticas sobre a histó-
ria do cangaceiro Lampião até 
os recortes da vida urbana nas 
grandes cidades.

No segundo andar do Cen-
tro Cultural Banco do Nordes-
te, ficam duas bibliotecas, uma 
delas digital, bastante procu-
rada pelos alunos de escolas 
públicas e privadas. Já a outra 
unidade disponibiliza grande 
acervo de livros, filmes, jornais 
e revistas dos mais diversos as-
suntos. 

Hoje em dia, é um costu-
me para os amantes da leitura 
as visitas ao Centro Cultural 
nos finais de tarde. Muitos se 
deleitam com uma rápida lei-
tura dos jornais do dia e das 
revistas da semana, outros vão 
mais além e se dedicam a lite-

ratura brasileira, viajando em 
histórias de Machado de Assis, 
Jorge Amado e outros grandes 
nomes nacionais e até interna-
cionais. 

Quem deseja mais um 
pouco de privacidade percorre 
as estantes recheadas de livros 
e vai se concentrar em uma 
sala climatizada dedicada aos 
estudantes que podem se ater 
aos estudos da vida acadêmica.

Um pouco mais acima se 
encontram outros pontos de 
cultura. No último andar, estão 
localizados o cinema e o teatro, 
sempre bastante frequenta-
dos durante as noites. Muitos 
fazem filas enormes em uma 
rampa de formato espiral para 
chegarem ao local do espetácu-
lo. Os ingressos são distribuí-
dos gratuitamente uma hora 
antes dos espetáculos.

Peças teatrais de São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Brasília são 
acompanhadas com frequên-

cia no CCBN. O ambiente clima-
tizado destoa do clima quente 
e seco do Sertão. Ao passear 
pelos corredores sempre lim-
pos e bem cuidados pelos efi-
cientes funcionários, é possível 
ouvir sotaques de pessoas do 
Brasil inteiro, em sua maioria 
de artistas que irão se apresen-
tar durante a semana.

Apesar das múltiplas faces 
culturais, o centro não esquece 
a realidade local e descentrali-
za as atividades com a realiza-
ção de shows e espetáculos na 
periferia da cidade e em muni-
cípios como Cajazeiras, Apare-
cida, Nazarezinho, Uiraúna e 
outra localidades.

O CCBN é gerenciado pelo 
jovem Lenin Falcão, que coor-
dena uma equipe de profissio-
nais também jovens e outros 
experientes na difícil missão 
de difundir cultura em uma 
cidade cravada no Sertão pa-
raibano.

Centro Cultural divulga programação
EM SOUSA

George Wagner
Sucursal de Sousa

Cenas de filmes de ação foram re-
gistradas  na madrugada de ontem no 
município Bonito de Santa Fé (a cerca 
de 600 quilômetros de João Pessoa), 
quando um bando de assaltantes forte-
mente armados tentou assaltar a agên-
cia do Banco do Brasil daquela cidade 
situada no Alto Sertão, na região de 
Cajazeiras. 

Durante a invasão à cidade, dez 
assaltantes, segundo informações do 
tenente-coronel Romildo de Sousa, en-
curralaram seis policiais que estavam no 
prédio do pelotão e houve troca de tiros, 
deixando os moradores em pânico, mas 
ninguém saiu ferido. No mesmo instan-
te, pelo menos quatro deles tentavam 
explodir o cofre da agência com dinami-
te, mas a explosão acabou falhando. 

Ainda segundo informação da po-
lícia, os assaltantes usavam máscaras, 
luvas, roupas pretas, revólveres e fuzis. 
Eles chegaram em Bonito de Santa Fé 
em três veículos, uma Toyota Hilux cabi-
ne dupla, um Fiat Pálio e Fiat Uno. Em 
número menor, os policiais militares do 
pelotão, mesmo tendo ouvido o alarme 
da agência bancária, ficaram acuados 
sem ter como sair, já que seriam alvos 
fáceis dos bandidos que disparavam 
suas armas a todo instante. 

Toda a ação aconteceu por volta 
das 3h, e eles passaram cerca de 20 mi-
nutos dentro da agência, onde entra-
ram após abrirem a porta com um “pé 
de cabra”. Em seguida, com uma fura-
deira com broca especial e um maçari-
co, eles tentaram abrir um buraco no 
cofre para colocar a dinamite, mas o 
tempo foi curto, a explosão não acon-
teceu e os assaltantes fugiram deixan-

do uma banana de dinamite dentro 
da agência.

Uma equipe do Grupo de Ações 
Táticas Especiais (Gate) de Campina 
Grande, especialista em explosivos, foi 
acionada para retirar o explosivo que 
ficou na agência após o assalto.

Pelas imagens do circuito interno 
de câmeras de segurança do banco, 
quatro dos assaltantes tentaram dina-
mitar o cofre, enquanto os demais fica-
ram trocando tiros para impedir a saí-
da dos policiais do pelotão. Apesar da 
operação planejada, o roubo foi frus-
trado porque eles não tiveram tempo 
suficiente para acionar a dinamite. A 
área onde fica a agência do BB ficou 
isolada até a retirada dos explosivos 
pela equipe do Gate.

Na fuga, os assaltantes utilizaram 
uma estrada vicinal e até as 13h de on-
tem não haviam sido capturados. Vá-

rias equipes de policiais do 6º Batalhão 
da PM, inclusive com a participação do 
tenente-coronel Ronildo, comandante 
da unidade militar, continuaram as dili-
gências na região do Sertão paraibano 
em busca do bando.

Dinamite no banco
Somente por volta das 15h policiais 

do Grupo de Atividades Táticas Especiais 
(Gate), do 2º Batalhão da PM de Campi-
na Grande,  conseguiram desativar uma 
banana de dinamite deixada pelos ban-
didos no interior do Banco do Brasil.

Segundo o tenente-coronel José 
Ronildo de Sousa, comandante do 6º 
Batalhão da PM, em Cajazeiras, du-
rante todo o dia ninguém teve acesso 
ao setor dos caixas eletrônicos porque 
os bandidos  cortaram os fios da ener-
gia, do sistema de Internet e ainda dos 
alarmes.

Tentativa de assalto ao BB acaba frustrada
EM BONITO DE SANTA FÉ

José Alves 
zavieira2@gmail.coml

A unidade cultural oferece cinema, biblioteca, salas de exposição e espaço ao ar livre para apresentação de shows e peças de teatro
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Estudantes querem mudanças
PROTESTO NO TRÂNSITO

Paraíba CAMPINA

Os estudantes não gostaram 
das mudanças implantadas 
pela STTP de Campina Grande Pela cidade

Ontem, um grupo de estudantes fez um protesto na 
Avenida Severino Cruz, reclamando que a mudança realizada 
pela STTP na artéria teria prejudicado quem estuda nas 
imediações, porque agora é necessário se deslocar até a FIEP, 
onde está o ponto de ônibus mais próximo.

l O CASO

Desde a última segunda-feira, a Avenida Severino Cruz, 
às margens do Açude Velho, passou a ser mão única, com o 
tráfego agora circulando somente no sentido FIEP – Parque 
do Povo. As alterações realizadas pelo órgão de trânsito vêm 
gerando uma série de polêmicas.

l FISCAlIzAçãO

Durante a sessão de ontem na Câmara Municipal de 
Campina Grande, o vereador Antônio Pereira (PMDB) pediu 
que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) exerça uma maior 
fiscalização para combater a compra de votos na cidade, além 
de conscientizar o eleitor a não se vender.

Novos recursos
 

Os gestores da rede 
estadual de educação têm 
até 29 de setembro para 
indicar, pela internet, 
as escolas públicas de 
educação básica que terão 
prioridade no repasse de 
recursos para a construção 
de quadras esportivas 
e cobertura em escolas 
públicas de todo o Brasil, 
por meio do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

Convocação

A Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos de Campina Grande (STTP) está convocando os 
profissionais que trabalham como mototaxistas, devidamente 
regulamentados pelo órgão, para informar as medidas para as 
novas jaquetas e numeração dos capacetes.

Detalhes

De acordo com a STTP, os mototaxistas cadastrados 
deverão comparecer à autarquia, que fica localizada na Rua 
Cazuza Barreto Nº113, na Estação Velha, das 9h às 18h, 
portando o comprovante da vistoria (aprovado) realizado no 
último recadastramento realizado pelo órgão.

Pós-Graduação
 

A Universidade Federal 
lançou o edital para o 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais (PPGCS). 
Estão sendo oferecidas 20 
vagas para mestrado e 12 
para doutorado. As inscrições 
serão realizadas de 17 de 
setembro a 19 de outubro 
na secretaria do PPGCS, 
localizada no Bloco B, do 
Centro de Humanidades 
(CH), campus de Campina 
Grande.

Protesto

Necessidade

“É necessário que a Justiça Eleitoral realize campanhas 
contra os que compram votos, inclusive para conscientizar 
a população sobre esse crime”, declarou Antônio Pereira na 
tribuna da Casa de Félix Araújo. A CMCG realiza, durante a 
campanha, apenas uma sessão por semana.

Avaliação

Os candidatos inscritos serão avaliados através de prova 
escrita, entrevista, avaliação do plano de estudo (mestrado) ou 
do projeto de pesquisa (doutorado) e prova de proficiência em 
língua estrangeira. A seleção acontece de 19 a 29 de novembro e 
o resultado final será divulgado no dia 5 de dezembro.

Nova data

Foi prorrogada até 1º de outubro o prazo para que 
os municípios apresentem propostas para construção de 
Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros 
de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) 
e Centros de Referência Especializados para População em 
Situação de Rua (Centros POP). A medida faz parte do Plano 
Brasil Sem Miséria que visa fortalecer o acesso aos serviços 
das redes básica e especial de assistência social.

Prestígio

O BNDES anunciou que aprovou o financiamento de R$ 500 
milhões ao Estado da Paraíba. O empréstimo corresponde a 90% 
do investimento total necessário para viabilizar o programa Paraíba 
Sustentável. No projeto aprovado, perto de R$ 250 milhões serão 
destinados à pavimentação e recuperação de rodovias.

As mudanças implemen-
tadas pela Superintendência 
de Trânsito e Transportes 
Públicos – STTP de Campina 
Grande na rua que ladeia o 
Açude Velho não têm agrada-
do a motoristas e pedestres.

Desde segunda-feira, a 
Rua Doutor Severino Cruz, 
uma das principais vias da ci-
dade, deixou de ter mão dupla 
e passou a ter sentido único, 
na direção Avenida Canal/Par-
que do Povo.

O superintendente de 
trânsito, Salomão Augus-
to Medeiros, explicou que 
“Campina estava carente de 
mudanças” e as alterações re-
alizadas pela STTP têm como 
objetivo melhorar a qualida-
de da mobilidade para campi-
nenses e turistas.

“Depois de estudos, vá-
rios testes, análises, contagens 
volumétricas, chegamos a um 
número interessante para efe-
tivar as mudanças. Com cer-
teza isso vai trazer mais har-
monia ao trânsito da avenida. 
Quando iniciamos o projeto, 
em junho, foi justamente para 
respeitar turistas e campinen-
ses. Não efetivamos naquele 
período por conta do São João. 
Revisamos a situação e resol-
vemos colocar em prática ago-
ra”, comentou o gestor.

De acordo com o De-
partamento de Engenharia 
da STTP, o projeto de altera-
ção da Rua Severino Cruz foi 
elaborado após “solicitações 
antigas de motoristas e mo-
radores das proximidades”.

FOTO: Divulgação

Phillipy Costa
Especial para A União

No entanto, na noite de 
terça-feira, estudantes das ins-
tituições que se localizam na-
quela região resolveram parar 
o trânsito da via para protestar 
contra as mudanças.

“Nossa principal reclama-
ção é em relação aos ônibus, 
pois com o sentido único da 
rua, nós perdemos algumas 
paradas próximas daqui. A 
partir de agora a gente precisa 
andar mais para pegar o trans-
porte coletivo e à noite fica ain-
da mais perigoso”, contestou a 
estudante Rafaela Simões.

Outra reclamação dos 
usuários das linhas de ônibus 

que trafegavam no sentido 
Parque do Povo/Avenida Ca-
nal, o que hoje se configura em 
contramão, diz respeito aos 
novos trajetos. Para os passa-
geiros, o tempo de viagem au-
mentou devido aos percursos 
alternativos.

 “A João da Mata (rua pa-
ralela a Severino Cruz) está 
um inferno. Além de estreita 
e com canteiro no meio, a rua 
tem três ou quatro paradas de 
ônibus. Se já era ruim, piorou 
depois que se tornou alternati-
va em relação à rota do Açude 
Velho. Da Rua Miguel Couto 
para a FIEP (Avenida Canal) fiz 

o trajeto em 30 minutos, o que 
antes fazia em cinco ou 10”, re-
gistrou mais uma reclamação 
o motorista Ittallo Macedo.

Para Salomão Augusto, as 
críticas são normais, pois se 
trata de uma novidade para 
pedestres e motoristas.

“Toda mudança, novi-
dade, gera reclamações. Até 
as pessoas se adaptarem vai 
ser assim. Peço paciência aos 
usuários da Rua Severino 
Cruz, porque daqui a alguns 
dias vão sentir a diferença 
na prática, no trânsito”, res-
pondeu o superintendente 
da STTP.

Os universitários foram às ruas e paralisaram o trânsito sob a alegação da perda de paradas de ônibus 

O Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) promoveu uma 
palestra no auditório do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS) em Campina Grande. A 
temática “Os Hospitais Univer-
sitários Federais e a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares”, reuniu o palestrante 
Francisco Batista Júnior, que 
também faz parte da mesa di-
retora do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS); conselheiros, 
diretores do Hospital Univer-
sitário (HU), representantes 
do comando de greve.

O ex-presidente do CNS, 
Francisco Batista Jr, afirmou 
que as classes dos gestores 
de saúde enfrentam difi-
culdades, e que este tipo de 
problema não vem de tem-
pos atuais. “A situação atual 
vivenciada pode ser com-
parada como uma consulta 
médica. O primeiro passo é 
realizar um diagnóstico cor-
reto e a partir disso veremos 
qual será o tipo de tratamen-
to adequado. 

Materiais impressos 
foram expostos em mesas 
para que a população tives-
se acesso e conhecimento 
da real situação vivenciada 
pelo departamento de saúde. 

A presidente do CMS, Ros-
sandra Maria, disse que essa 
discussão a cerca do assunto 
é de extrema relevância. Não 
podemos deixar os serviços 
públicos no abandono”, ex-
plicou Rossandra.

Segundo as informações 
divulgadas nos materiais de 
auxílio, o reitor da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), Thompson 
Mariz, e o Governo Federal 
querem privatizar os hospi-
tais universitários da UFCG. 
A resposta dada na charge 
foi: “Nós, estudantes, pro-
fessores, funcionários e usu-
ários não vamos permitir! 
Saúde não se vende! Defen-
de-se com luta!”                       

Ainda conforme as di-
vulgações, a Empresa Bra-
sileira de Serviços Hospita-
lares, aprovada em 2011 no 
Congresso Nacional, diz que 
resolverá os problemas dos 
H.U’s. Para os populares, não 
é bem assim. 

Na hipótese do H.U ser 
privatizado, serão feitos con-
vênios com hospitais parti-
culares. A estrutura pública 
será usada para dar a prio-
ridade aos pacientes que 
pagarem planos de saúde. O 
paciente do SUS enfrentará 
uma fila de atendimento ain-
da maior, de forma desuma-
na e precária. 

Conselheiros se reúnem  
para discutir hospitais

CRISE DOS HU’S

A Universidade Esta-
dual da Paraíba, através 
de sua Editora Univer-
sitária, alcançou, na úl-
tima semana, um feito 
digno de grandes come-
morações. O motivo – 
inédito para quase 100% 
das editoras universi-
tárias do país – é que a 
EDUEPB foi aceita pela 
Rede SciELO Livros, um 
programa que tem como 
propósito a publicação 
online de coleções nacio-
nais e temáticas de livros, 
visando maximizar a visi-
bilidade, acessibilidade, 
uso e impacto de estu-
dos, pesquisas, ensaios 
de natureza acadêmica e 
científica. 

Segundo a direção 
da EDUEPB, dez livros 
publicados pela edito-
ra já foram avaliados 
e aceitos pela Rede e 
serão disponibilizados 
ainda este semestre 
no sistema, através de 
leitores de e-books, ta-
blets, smartphones e te-
las de computador. Para 
entrar na base SciElo, as 
obras são selecionadas 
segundo controles de 

qualidade aplicados por 
um comitê científico e 
os textos, em formato 
digital, são preparados 
conforme padrões in-
ternacionais que permi-
tem o controle de aces-
so e de citações.

As obras operadas 
pelo SciELO Livros são 
certificadas previamen-
te pelos conselhos edito-
riais das editoras que, de 
acordo com as normas 
da Rede, são compostos 
por pesquisadores, inte-
lectuais e especialistas 
reconhecidos, de ori-
gem nacional e interna-
cional. Após o envio de 
uma carta solicitando o 
ingresso na Rede SciELO 
e a expressa concordân-
cia com seus princípios, 
a EDUEPB foi avaliada e 
admitida pelo Conselho 
Editorial, que também 
levou em consideração 
a qualidade dos livros 
publicados, com base 
na avaliação por revi-
sores qualificados de 
uma amostragem de 5 
a 10 livros do catálogo, 
publicado nos últimos 2 
anos.

UEPB firma parceria 
com o British Council

REDE SCIElO

Kalyenne Antero
Especial para A União



Justiça proíbe sabatina na Câmara
ELEIÇÕES NA CAPITAL

Juiz considera inoportuna
presença dos candidatos 
a prefeito na Casa
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Campanha alerta a 
população a não trocar 
o voto por água
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Agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato continua 
em Brasília cumprindo agenda 
política e administrativa. 

A candidata, às 6h, faz 
adesivagem no Centro. Às 
10h, participa do lançamento 
oficial do Programa Cidades 
Sustentáveis, no auditório da 
Receita Federal, na Avenida 
Epitácio Pessoa. Às 17h30, se 
reúne com a equipe de pla-
nejamento de campanha. Às 
18h30, faz caminhada no Lo-
teamento Cidade Verde.

Às 10h, participa do lan-
çamento e assinatura do Ter-
mo de Compromisso do Pro-
grama Cidades Sustentáveis, 
no Auditório da Receita Fede-
ral. À tarde, grava o Guia Elei-
toral. Às 18h, faz caminhada 
no Bairro do Alto do Mateus.

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

Às 10h, participa do lan-
çamento da plataforma Cida-
des Sustentáveis, no auditório 
da Receita Federal; às 14h, tem 
reunião com coordenação de 
campanha. Às 18h, o candidato 
participa de ato sindical no Ho-
tel Xênius com segmentos sin-
dicalistas diversos. Às 19h, faz 
caminhada nos Funcionários.

O candidato, às 10h, par-
ticipa do lançamento do Pro-
grama Cidades Sustentáveis e 
assina carta de compromisso, 
no auditório da Receita Fede-
ral. Às 13h, ministra aula na es-
cola CDC. Às 19h, se reúne com 
apoiadores no Castelo Branco.

 

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO) 

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

Por entender como “ino-
portuna”, o juiz da Propaganda 
de Mídia, Inácio Jairo, decidiu 
proibir a realização de sabati-
na dos vereadores com os sete 
candidatos a prefeito, no plená-
rio da Câmara Municipal.

A excepcionalidade do 
período de disputa eleitoral, a 
transmissão da TV Câmara e a 
presença de postulantes à ree-
leição no legislativo municipal 
foram os três principais moti-
vos alegados pelo magistrado 
que, mesmo contestado por al-
guns vereadores, teve decisão 
acolhida pelo presidente da Câ-
mara, o vereador Durval Fer-
reira, que ontem considerou o 
assunto como “encerrado”.

A decisão foi criticada na 
manhã de ontem por outros 

Ademilson José
Ademilson1956@gmail.com

vereadores, entre eles, Fernan-
do Milanez (PMDB), autor da 
ideia. Na tribuna da Casa, ele 
leu parte da notificação e con-
siderou “intromissão” do juiz 
Inácio Jairo nas deliberações 
do legislativo municipal.

Segundo ele, os vereado-
res nunca propuseram a reali-
zação de “debate” como trata o 
texto da Justiça Eleitoral, mas 
sim, de uma exposição dos pro-
gramas de governo, sem a par-
ticipação dos vereadores.

“Em primeiro lugar, eu 
gostaria de informar ao juiz 
Inácio Jairo que eu jamais pro-
pus a realização de debate”, 
explicou Milanez, ao completar 
que o Legislativo é o espaço 
mais correto para esse tipo de 
evento.

Já o vereador Sérgio da 
Sac, que é do PR e foi o único 
a contestar a ideia desde a se-
mana passada, disse que o juiz 
agiu corretamente e que lugar 
de candidato na campanha po-
lítica é nos bairros e na rua em 
contato com o eleitor. O presidente da Câmara Municipal, Durval Ferreira, deu por encerrado o assunto da sabatina, que já vinha causando polêmica na Casa

O deputado oposi-
cionista Janduhy Carnei-
ro (PEN) comentou que, 
através da Procuradoria, a 
Assembleia Legislativa vai 
recorrer contra a liminar 
expedida pelo desembar-
gador sobre o empréstimo 
da Cagepa.

“A decisão dos depu-
tados foi baseada num pa-
recer que o presidente pe-
diu ao procurador da Casa 
e acredito que a Mesa vai 
adotar alguma providên-

cia”, afirmou Janduhy, ao 
destacar que a parte nega-
tiva é o fato de o assunto 
ser interno do Poder Legis-
lativo e sofrer influência 
do Judiciário.“Já pensou 
se a Assembleia ficar in-
fluenciando nas decisões 
do Judiciário, do Executivo 
e vice-versa?”, questiona 
o parlamentar, ao frisar 
que prefere aguardar po-
sicionamento da Mesa e 
do próprio presidente Ri-
cardo Marcelo para emitir 

mais opinião sobre o as-
sunto.

Sobre o esvaziamento 
da Assembleia e, especial-
mente, sobre a sessão de-
claratória que a comissão 
que preside enfrentou 
ontem de manhã, Jan-
duhy Carneiro lamentou 
e confirmou que somen-
te três dos sete membros 
compareceram à reunião 
semanal desta terça-feira.

“Acho que foi a pri-
meira vez, este ano, que 

não tivemos quórum para 
reunir a comissão, mas em 
todo caso é lamentável”, 
comentou o deputado, 
ao enfatizar que os depu-
tados ganham bem e não 
deveriam perder reunião 
nenhuma do Poder Le-
gislativo, mas que não 
pode tratar de corte de 
ponto porque esse é um 
assunto da competência 
exclusiva do presidente 
da Casa, o deputado Ri-
cardo Marcelo.

Menos de uma semana 
depois de o presidente da 
Assembleia legislativa, Ri-
cardo Marcelo (PEN), anun-
ciar o corte de ponto dos 
deputados que faltaram à 
sessão plenária da última 
quarta-feira, a Comissão de 
Constituição e Justiça, que 
só conta com sete membros, 
deixou de se reunir ontem 
porque faltaram quatro de-
putados.

O presidente Janduhy 
Carneiro (PEN), Hervázio 
Bezerra (PSDB) e Léa Tosca-
no esperaram até 10 horas 
para mais uma reunião da 
CCJ que estava marcada para 
às 9h30, mas foi inútil por-
que Antônio Mineral (PSDB), 
Raniery Paulino (PMDB), 
Daniella Ribeiro (PP) e 
Francisca Motta (PMDB) 
não apareceram.

Além dos três citados, o 
único parlamentar que on-
tem também deu o ar de sua 
graça no plenário foi Fran-
cisco Quintas (DEM). Ele não 
faz parte da CCJ, mas chegou 
dando justificativas que vão 
além de uma reunião de co-
missão.

“Como vocês bem sa-
bem, eu praticamente moro 
nessa Casa. Muitas vezes 
almoço aqui e só saio daqui 
às 10h da noite”, afirmou 
Quintans, exatamente no 
momento em que Janduhy 

Carneiro ligava os microfo-
nes para anunciar a sessão 
declaratória da sua comis-
são.

A CCJ estava com dez 
matérias preparadas para 
a pauta de ontem e a falta 
dessa reunião talvez não 
chegue mesmo a prejudi-
car os trabalhos do Poder 
Legislativo porque, entre 
as 12 comissões da Casa, é 
a única que desde o começo 
da atual legislatura nunca 
passou uma semana sem fa-
zer reunião.

As outras que ainda 
conseguem fazer reuniões 
pelo menos uma vez por 
mês são as de Orçamento 
(presidida por Gervásio Fi-
lho) e a de Desenvolvimento 
(presidida por Anísio Maia). 
As demais só fizeram prati-
camente duas reuniões, uma 
para instalação e outra para 
escolha dos seus presiden-
tes e vices.

Essas outras comis-
sões da Assembleia são as 
de Administração e Serviço 
Público; de Saúde; Semiári-
do, Meio Ambiente e Defesa 
Civil; de Educação, Cultura 
e Desportos; de Legislação 
Cidadã; de Segurança Pú-
blica; de Direitos Humanos 
e Minorias; do Direito das 
Mulheres e da Igualdade de 
Oportunidades; e a Comis-
são da Juventude. (A.J.)

 O líder da bancada 
do Governo, deputado 
Hervázio Bezerra (PSDB), 
disse ontem que já es-
perava que a Justiça iria 
se posicionar em defesa 
do desarquivamento do 
pedido de empréstimo 
para a Cagepa e que 
acredita que o Pleno do 
Tribunal de Justiça vai 
acompanhar a liminar do 
desembargador Genésio 
Gomes.

“A Constituição é 
clara sobre dezenove vo-
tos como quórum quali-
ficado, por esse motivo, 

tomamos a iniciativa de 
buscar Justiça através 
do Mandado de Segu-
rança”, afirmou o parla-
mentar, ao destacar que 
“a decisão não represen-
ta vitória sua e nem mui-
to menos do Governo, 
mas sim, da Cagepa, que 
precisa do empréstimo 
para sanar suas dívidas 
com juros bem abaixo 
dos atuais”.

Hervázio fez questão 
de observar também que 
o Mandado de Seguran-
ça não foi contra a As-
sembleia e nem contra o 

presidente Ricardo Mar-
celo, mas exclusivamente 
provocado pelo fato de 
19 parlamentares terem 
se posicionado a favor do 
empréstimo, e 19 repre-
sentarem a maioria, por-
que é a metade mais um 
do plenário.

“Eu nunca tinha vis-
to a minoria se sobrepor 
à maioria”, resumiu o lí-
der, ao salientar que se 
sentiu à vontade para 
recorrer à Justiça por-
que já havia precedente 
na Casa. “Não vejo nada 
demais nisso porque já 

houve coisa parecida 
e com relação a uma 
matéria do atual presi-
dente da Comissão de 
Constituição e Justiça, o 
deputado Janduhy Car-
neiro”, completou.

Na última segunda-
-feira, o desembargador 
Genésio Gomes acatou 
Mandado de Segurança 
impetrado por Hervázio 
Bezerra, concedendo limi-
nar que suspende os efei-
tos da votação do projeto 
na Assembleia Legislativa 
e determina o desarqui-
vamento da matéria.

Hervázio confiante na decisão do TJ
EMPRéSTIMO DA CAgEPA

Janduhy afirma que Assembleia vai recorrer

Deputados faltam e CCJ 
não consegue se reunir

Foto: Divulgação



Candidatos assinam compromisso
CIDADES SUSTENTÁVEIS
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GERAL

Programa será lançado hoje 
em João Pessoa com a 
presença dos “prefeitáveis”

Lenildo Ferreira
da Sucursal de Campina

O Fórum Paraibano de 
Combate à Corrupção (Foc-
co/PB) e o Instituto Soma 
Brasil lançam hoje, às 10h, 
o Programa Cidades Sus-
tentáveis na Paraíba, com 
a presença de candidatos, 
representantes do setor 
público e da sociedade ci-
vil organizada. O evento 
acontece no auditório da 
Receita Federal, na Aveni-
da Epitácio Pessoa, em João 
Pessoa. Na ocasião, os can-
didatos serão convidados 
a assinar a Carta Compro-
misso do programa.

O Programa Cidades 
Sustentáveis será apresen-
tado pelo presidente eméri-
to do Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade 
Social e coordenador-geral 
da Rede Nossa São Paulo e 
do Programa Cidades Sus-
tentáveis, Oded Grajew. Ele 
vai falar da criação do pro-
grama, que é fruto da mobi-
lização de uma grande rede 
de organizações da socieda-
de civil e oferece aos can-
didatos às eleições munici-
pais uma agenda completa 
de sustentabilidade urbana 
associada a indicadores e 
casos exemplares, como re-
ferências a serem seguidas 
pelos gestores públicos.

O objetivo é sensibi-
lizar, mobilizar e oferecer 
ferramentas para que as 
cidades brasileiras se de-
senvolvam de forma eco-
nômica, social e ambien-
talmente sustentável. “São 
grandes os desafios e, para 
sermos exitosos em ações 
que contribuam com a 
sustentabilidade, será ne-
cessário o envolvimento 
de cidadãos, organizações 
sociais, empresas e gover-
nos”, afirmam os organiza-
dores do evento.

Através do programa, 
candidatos podem ter aces-
so a uma agenda completa 
de sustentabilidade urbana, 
um conjunto de indicadores 
associados a esta agenda, 
enriquecida por casos exem-
plares nacionais e interna-
cionais como referências 
a serem alcançadas pelos 
gestores públicos munici-
pais. Os candidatos a cargos 
executivos podem confirmar 
seu engajamento com o de-
senvolvimento sustentável 
assinando a carta compro-
misso. Com isso, os eleitos 
deverão estar dispostos a 
promover a Plataforma Ci-
dades Sustentáveis em suas 
cidades e a prestar contas 
das ações desenvolvidas e 
dos avanços alcançados por 
meio de relatórios, revelan-
do a evolução dos indicado-
res básicos relacionados a 
cada eixo.

Realizado nacional-
mente pelo Instituto Ethos, 
Rede Nossa São Paulo e 
Rede Social Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentá-
veis, o Programa Cidades 
Sustentáveis já é uma rea-
lidade em diversas cidades 
brasileiras como São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Salva-
dor, São Luis, Recife, Belo 
Horizonte, entre outras. M 
ais informações através do 
endereço eletrônico www.
cidadessustentaveis.org.br

Foto: Divulgação

 O juiz da 17ª Zona Elei-
toral, Ruy Jander Teixeira da 
Rocha, responsável pela pro-
paganda de mídia, acolheu 
ação proposta pela assessoria 
jurídica da coligação “Campi-
na segue em frente”, que tem 
como candidata Tatiana Me-
deiros (PMDB), e aplicou multa 
de mais de R$ 21 mil à Rádio 
Cariri AM, de Campina Gran-
de, que, no entender do ma-
gistrado, em sua programação 
favoreceu a candidata Daniella 
Ribeiro (PP), da coligação “Pra 
Campina crescer em paz”, e de-
negriu, além de Tatiana, tam-
bém o candidato tucano Rome-
ro Rodrigues, da coligação “Por 
amor a Campina”. A emissora 
é de propriedade do ministro 
das Cidades, Aguinaldo Ribei-
ro, irmão de Daniella.

As irregularidades te-
riam sido cometidas em um 
programa apresentado pelo 
radialista e dirigente petista 
Basílio Carneiro. Membro da 
tendência petista Democra-

cia Socialista, Basílio foi um 
dos articuladores do rompi-
mento com o PMDB e da ade-
são do partido à candidatura 
de Daniella Ribeiro. A coliga-
ção acabou impugnada pela 
Justiça Eleitoral, estando o 
recurso a caminho do Tribu-
nal Superior Eleitoral. A ação 
também pedia a aplicação de 
multa contra Basílio, mas Ruy 
Jander extinguiu esse trecho 
da representação, por enten-
der que a responsabilidade é 
da emissora. Na sentença, o 
magistrado transcreveu fala 
do radialista em um progra-
ma que foi ao ar no dia 16 de 
agosto, que, no entender do 
Ministério Público Eleitoral 
e do juiz, teriam favorecido 
a candidata do PP, atacando 
Romero e Tatiana.

“Fica evidente, neste 
caso, que as críticas são co-
muns para outros candidatos 
e os elogios para a candidata 
Daniella Ribeiro, de forma 
afrontosa à legislação eleito-
ral”, declarou Ruy Jander, que 
completou: “Entendo que a 
emissora de rádio represen-

tada, em sua programação 
normal, está dispensando 
tratamento privilegiado à 
candidata a prefeita Daniella 
Ribeiro, e fez difusão de ex-
cessiva opinião favorável à 
referida candidata, em detri-
mento de outros candidatos, 
devendo, portanto, ser res-
ponsabilizada”. A Rádio Cari-
ri, que tem como diretor um 
primo de Daniella, Gustavo 
Ribeiro, não se pronunciou a 
respeito da decisão judicial.

Prazo 
Na tarde de ontem, a 

candidata do PP sofreu nova 
derrota na Justiça. O juiz Ely 
Jorge Trindade, da 72ª Zona 
Eleitoral, responsável pela 
propaganda de rua, deter-
minou que a coligação da 
candidata retire, dentro de 
48 horas, toda e qualquer 
alusão ao PT da propaganda 
de campanha espalhada pe-
las ruas da cidade. A senten-
ça atendeu a mais uma ação 
interposta pela coligação 
“Campina segue em frente”, 
de Tatiana Medeiros.     

Juiz multa rádio e manda 
Daniella retirar alusão ao PT

A candidata a prefeita de Campina, Daniella Ribeiro (PP), não pode fazer alusão ao PT na campanha

Representantes de par-
tidos da base da coligação 
Modernidade e Experiên-
cia chegaram a uma decisão 
e escolheram o nome para 
compor a chapa do candida-
to Aldiberg Alves (PTB), no 
lugar do ex-prefeito Will, que 
teve sua candidatura a vice-
-prefeito de Itaporanga  in-
deferida pelo TRE por dupla 
filiação partidária. O nome 
escolhido é o de Roberto 
Torres de Medeiros, filiado 
ao PDT, genro de Will.

O partido decidiu substi-
tuir o nome do vice tornando, 
então, o prefeitável Berguim 
apto a disputar a prefeitura.

O novo candidato a vice 
de Berguim, Roberto Torres 
de Medeiros, é trabalhador 
autônomo, tem 54 anos, ca-
sado com Wilka Rodrigues, 
filha do ex-prefeito Will Ro-
drigues.

A novela do empréstimo: 
novo capítulo

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Quando se pensava que a novela do empréstimo 
da Cagepa tinha chegado ao fim, eis que surge mais 
um capítulo. O desembargador Genésio Gomes 
Pereira Filho, do Tribunal de Justiça, concedeu liminar 
determinando que o projeto de empréstimo à empresa 
seja desarquivado. 

A Cagepa quer R$ 150 milhões em empréstimo 
junto à Caixa Econômica Federal, tendo o Estado da 
Paraíba como avalista. Para que isso aconteça, se faz 
necessária a autorização da Assembleia Legislativa. 
Numa primeira votação em plenário, os deputados de 
oposição derrotaram o governo. 

Insatisfeito com o procedimento da Mesa e 
por achar que o Regimento Interno da Casa foi 
descumprido, o deputado Hervázio Bezerra, líder do 
Governo, recorreu à Justiça. 

Mas foi nesse pé que a novela recomeçou. A Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa anunciou que vai 
recorrer da decisão do desembargador Genésio. O 
procurador da Casa, Abelardo Jurema Neto, diz que 
a decisão do desembargador só teria validade se o 
projeto ainda não tivesse sido arquivado. 

“Nós entendemos que não arquivar é algo cabível. 
Mas, se já tiver havido o arquivamento, nós iremos 
recorrer da decisão do desembargador Génésio”, 
afirma o procurador. 

A questão de fundo é o pedido de empréstimo 
para a Cagepa, que virou uma querela entre a oposição 
e o governo. Assim, o assunto vem se arrastando por 
mais de três meses e pelo visto essa novela tão cedo 
terá um fim.

A fala do líder 

“A matéria parecia estar morta e, diante da liminar, ressuscitou. 
Se o presidente Ricardo Marcelo vai recorrer, ele tem o direito e vamos 
aguardar o julgamento de mérito, que deve ocorrer em breve espaço 
de tempo, tal qual aconteceu com a liminar porque é um assunto de 
grande relevância. Só vamos saber qual a decisão sobre o quórum no 
julgamento de mérito, mas eu nunca vi uma minoria se sobrepor à 
maioria.

Pense numa confusão sem fim.

Liga dos insatisfeitos

O deputado Luciano Cartaxo, 
candidato a prefeito pelo PT, tem 
um problemão para resolver em 
João Pessoa: os candidatos à 
Câmara Municipal pelo PP estão 
insatisfeitos com o tratamento que 
vêm recebendo do PT e de Luciano 
e pressionam o vereador Durval 
Ferreira para liberá-los a votar em 
outro candidato. Durval é presidente 
do PP em João Pessoa. O caminho 
natural seria o PSB. 

Aí tem...

Não entra

O deputado João Gonçalves 
(PSDB) anunciou que nada pode 
fazer para pôr um fim às desavenças 
entre Tião Gomes e Mikika Leitão. 
João é corregedor geral da AL. 
Os dois deputados vêm trocando 
farpas desde que Mikika resolveu 
deixar o PSL presidido por Tião para 
entrar no PEN do deputado Ricardo 
Marcelo. 

Tião e Mikika dão um boi pra 
não entrar numa briga; e uma boiada 
pra não sair.

A tese de Hervázio

O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSDB), líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, acredita que ainda não há entendimento sobre a 
necessidade ou não de maioria qualificada para aprovação do projeto que 
prevê o aval do Governo do Estado ao empréstimo de R$ 150 milhões para a  
Cagepa.

Hervázio vem estudando o assunto com advogados. 

PT versus PMDB

O deputado Luiz Couto levou as disputas entre PT e PMDB 
para a tribuna da Câmara dos Deputados e desceu a ripa nos 
peemedebistas.

“Na Paraíba, assistimos a um descompasso da aliança entre o PT e o PMDB, 
particularmente, nos municípios citados de São Miguel de Taipu e Pombal, como 
também em outros municípios onde o PMDB tem atacado sem dó nem piedade 
o Partido dos Trabalhadores e a presidente Dilma. A seção paraibana do PMDB 
precisa se definir se é governo ou oposição. Muito obrigado”.

Candidato a 
prefeito de 
Itaporanga 
substitui vice

O deputado João 
Gonçalves (PEN), que é 
corregedor e presidente 
do Conselho de Ética da 
Assembleia Legislativa, 
concedeu entrevista on-
tem lamentando muito, 
mas alegando que não 
pode fazer nada com 
relação à briga que os 
seus dois colegas, Tião 
Gomes (PSL) e Mikika 
Leitão (PEN) vem tra-
vando desde a semana 
passada.

“Para fazer algu-
ma coisa, o conselho 
precisa ser provocado”, 
afirmou João Gonçal-
ves. “Feito isso, a Mesa 

analisa o requerimento 
e, se entender que o 
caso merece investiga-
ção, encaminha denun-
cia para o Conselho de 
Ética”, explicou o parla-
mentar.

O deputado Miki-
ka Leitão radicalizou 
ao comentar as decla-
rações de Tião  Gomes, 
para quem o presidente 
da Assembleia, Ricardo 
Marcelo, teria anuncia-
do, mas não teria “cora-
gem de cortar o ponto 
dos faltosos na Casa”. 
Mandando Tião “lavar 
a boca” para falar do 
comandante do Legisla-
tivo paraibano, Mikika 
chamou Tião Gomes de 
“bandido”.

Corregedor lamenta 
briga entre deputados

CONFUSÃO NA AL

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com



Brasília - O governo 
prepara para setembro as 
medidas de concessões de 
portos e aeroportos, segun-
do o presidente da Empresa 
de Planejamento e Logística 
(EPL), Bernardo Figueiredo. 
Os detalhes do plano ainda 
estão sendo fechados pelos 
ministros do setor e tam-
bém por técnicos e especia-
listas. Ao mesmo tempo, um 
grupo de autoridades viaja 
para a Europa em busca de 
informações de modelos em 
vigência considerados bem-
-sucedidos.

Figueiredo disse que 
hoje viaja para Alemanha, 
Bélgica e França uma comi-
tiva do Brasil formada pelos 
ministros Gleisi Hoffmann 
(Casa Civil), José Leônidas 
Cristino (Portos), Wagner Bi-
tencourt (Secretaria de Avia-
ção Civil) e o presidente do 

Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico Social 
(BNDES), Luciano Coutinho. 
“Iremos pegar boas refe-
rências”, disse Figueiredo, 
referindo-se aos modelos de 
concessão.

No último dia 15, a pre-
sidente Dilma Rousseff lan-
çou o plano de concessões de 
estradas e ferrovias, que pre-
tende investir R$ 133 bilhões 
em 25 anos. O Programa de 
Investimentos em Logística 
para Rodovias e Ferrovias, 
lançado pela presidente, 
tem o objetivo de estimular 
maior participação da inicia-
tiva privada nos investimen-
tos de infraestrutura no país. 
No total, serão concedidos 
7,5 mil quilômetros de rodo-
vias e 10 mil quilômetros de 
ferrovias.

Para os próximos 25 anos, 
os investimentos vão somar 
R$ 133 bilhões, sendo que R$ 
79,5 bilhões serão aplicados 
nos primeiros cinco anos. 

ELEITOR CONSCIENTE

Não troque seu voto por água

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de agosto de 2012

PolíticasBRASIL

Campanha alerta população 
sobre possíveis “negociações” 
em áreas castigadas pela seca

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Daniel Lima
Da Agência Brasil

Thais Leitão
Da Agência Brasil

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Brasília - “Quem pede 
voto em troca de água não 
merece nossa confiança” é 
o slogan usado por repre-
sentantes de movimentos 
sociais para alertar a popula-
ção do Semiárido a não acei-
tar o uso eleitoreiro da água 
e a denunciar a negociação 
de votos em troca de bene-
fícios durante a campanha 
para as eleições municipais 
deste ano.

Intitulada Não Troque 
Seu Voto por Água. A Água 
É Um Direito Seu!, a cam-
panha foi lançada este mês 
pela Articulação no Semiá-
rido Brasileiro (ASA), rede 
formada por mil organiza-
ções da sociedade civil que 
atuam nos estados do Nor-
deste e em Minas Gerais. 
Com inserções em rádios lo-
cais e comunitárias, além de 
panfletos e cartilhas, a mo-

bilização tem o objetivo de 
conscientizar, principalmen-
te, pequenos agricultores.

O coordenador da ASA, 
Naidison Batista, enfatizou 
que no momento em que o 
Semiárido enfrenta a pior 
seca dos últimos 30 anos, 
há políticos que aproveitam 
as medidas de socorro às 
vítimas da estiagem, como o 
fornecimento de carros-pipa 
e a distribuição de alimentos 
e de sementes com recursos 
públicos, para se manter no 
poder.

“Quando há seca, é co-
mum haver a prática de com-
pra de votos, porque nessas 
ocasiões principalmente os 
agricultores mais pobres 
estão muito fragilizados. 
Eles têm pouca alimenta-
ção para seus animais, para 
sua família e pouca água. 
Quando procuram os repre-
sentantes do poder público 
para acessar programas de 
assistência social, é comum 
ouvirem pessoas dizendo 
que vão levar água ou ali-
mento, mas que têm que vo-
tar no candidato que estão 

indicando”, afirmou.
Naidison Batista res-

saltou que os programas 
de transferência de renda, 
como o Bolsa Família, aju-
dam a reduzir a incidência 
dessa prática, já que as fa-
mílias ampliam sua capaci-
dade de compra de produtos 
da cesta básica e de água. 
“Mesmo assim, essas situa-
ções ainda são frequentes”, 
lamentou.

O coordenador da orga-
nização não governamental 
lembrou que oferecer bene-
fícios em troca de voto é cri-
me, conforme previsto na Lei 
9.840/99, conhecida como 
Lei de Combate à Corrupção 
Eleitoral.

“Queremos estimular a 
mentalidade da cidadania, a 
consciência de que não po-
demos vender nosso voto 
por nada. E se houver tenta-
tiva de compra da nossa es-
colha é preciso denunciar ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
dos estados, ao Ministério 
Público Estadual e até a OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil)”, alertou.

Brasília – O ex-diretor-
-geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) Luiz 
Antonio Pagot negou, em de-
poimento na Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
do Cachoeira, ter arrecadado 
dinheiro para campanhas 
políticas, mas admitiu ter 
pedido a empresas que ti-
nham contratos com o órgão 
doações para o PT durante o 
primeiro turno das eleições 
presidenciais de 2010.

Ele disse que não agiu 
politicamente para que em-
presas fizessem doações a 
comitês partidários, mas 
contou que foi procurado 
pelo então tesoureiro de 
campanha do PT, José de Fi-

lippi Junior, para obter infor-
mações sobre empresas que 
poderiam fazer doações.

“Não arrecadei para a 
campanha eleitoral. Penso 
que a forma de arrecadar é 
ir lá na empresa conseguir 
os valores, fazer com que os 
valores se apresentem nas 
contas públicas de campa-
nha. Não tive atividade polí-
tica, mas fui procurado pelo 
tesoureiro da campanha da 
presidenta Dilma (Rousseff) 
e ele me pediu ajuda.”

Pagot contou que mos-
trou a José de Felippi, em 
uma reunião no Dnit, a lista 
das empresas que trabalha-
vam com o departamento. 
Eram 369 empresas. “Ele 
(Felipe) me disse que, com as 
maiores, não era preciso se 
preocupar, porque era assun-
to do comitê de campanha. 

Que, se pudesse pegar umas 
30 a 40 empresas para fazer 
solicitações, que apresen-
tassem a doação na conta de 
campanha. Isso no transcur-
so do primeiro turno”, disse o 
ex-diretor do Dnit.

Segundo ele, foram en-
caminhadas solicitações 
para algumas empresas, sem 
que se associassem eventu-
aisl doações ao recebimento 
de  benefícios em contratos 
com o órgão. “Obviamente, 
encontrados alguns empre-
sários ou seus procuradores, 
acreditei que não estava co-
metendo nenhuma ilegalida-
de. De maneira nenhuma, as-
sociei a doação de campanha 
a qualquer ato administrati-
vo no Dnit, e pedi, sim, se pu-
dessem fazer alguma doação 
de campanha. Não estabeleci 
percentuais”, destacou.

Brasília – O julgamento do 
chamado mensalão será reto-
mado hoje à tarde no Supremo 
Tribunal Federal (STF) com o 
voto do ministro Cezar Peluso. 
Ainda há dúvida se ele votará 
de forma integral ou fatiada, 
como os demais magistrados. 
Peluso se aposenta no próximo 
dia 3, ao completar 70 anos. 
Para especialistas, é possível 
que ele não consiga ficar até o 
fim do julgamento, pois há de-
mora na leitura dos votos.

Além de Peluso, faltam os 
votos de mais quatro minis-
tros - Gilmar Mendes, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Carlos Ayres Britto, o presi-
dente da Suprema Corte. Na 
última segunda-feira, seis mi-
nistros concluíram os votos 

em relação à primeira parte 
do julgamento.

Quatro ministros apre-
sentaram os votos. Rosa We-
ber, Luiz Fux, José Antonio Dias 
Toffoli e Cármen Lúcia Antunes 
Rocha analisaram os fatos rela-
cionados a supostos desvios de 
recursos na Câmara dos Depu-
tados e no Banco do Brasil.

A ministra Rosa Weber 
votou pela condenação do de-
putado João Paulo Cunha (PT-
-SP), ex-presidente da Câmara, 
pelos crimes de corrupção 
passiva e uma das acusações 
de peculato, mas o absolveu 
em uma denúncia sobre a sub-
contratação da empresa IFT.

Rosa Weber também con-
denou o empresário Marcos 
Valério e os sócios dele Cris-
tiano Paz e Ramon Hollerbach 
por corrupção ativa e pecula-
to, além de Henrique Pizzo-

lato, ex-diretor de Marketing 
do Banco do Brasil. A ministra 
disse que examinará as acusa-
ções de lavagem de dinheiro 
mais adiante.

O ministro Luiz Fux tam-
bém votou pela condenação 
do parlamentar, de Marcos 
Valério, Cristiano Paz, Holler-
bach e Pizzolato. Já Dias To-
ffoli votou pela absolvição de 
Cunha, Marcos Valério, Cristia-
no Paz e Hollerbach, mas pela 
condenação de Pizzolato. A 
ministra Cármen Lúcia seguiu 
a maioria dos magistrados ao 
votar pela condenação do de-
putado, do empresário e dos 
seus sócios, além de Pizzolato.

Anteriormente, o minis-
tro-relator Joaquim Barbosa 
e o ministro-revisor Ricardo 
Lewandowski votaram e di-
vergiram quanto às penas dos 
cinco réus. 

Brasília - Cerca de 250 mil 
servidores públicos, principal-
mente de carreiras administra-
tivas, de 18 categorias ligadas à 
Confederação dos Trabalhado-
res no Serviço Público Federal 
(Condsef), voltam ao trabalho 
na próxima segunda-feira (3). 
Após pouco mais de dois me-
ses em greve, eles decidiram 
assinar acordo com o Governo 
Federal, aceitando a proposta 
de reajuste de 15,8%, e sus-
pender a paralisação.

Segundo o secretário-
-geral da entidade, Josemil-
ton Costa, nos próximos dias 
serão realizadas assembleias 
estaduais para reportar a de-
cisão aos integrantes do mo-
vimento, que ele avaliou como 

positivo. Costa disse que o fim 
da greve não encerra a mobili-
zação das categorias.

“Os 18 setores delibera-
ram pela assinatura do acor-
do, mas isso não significa que 
a mobilização vai parar. Vamos 
continuar em busca da equali-
zação salarial. A proposta (do 
governo) ficou distante da 
nossa pauta, mas temos ma-
turidade para entender que 
saímos do zero. O espírito da 
categoria é vitória, mas não 
vamos parar nossas lutas”, dis-
se ao fim da plenária.

Ainda de acordo com o 
secretário-geral da Condsef, o 
governo sinalizou que assim 
que as categorias assinarem o 
acordo serão abertas imedia-
tamente as negociações para 
efetuar a reposição e o paga-
mento dos dias parados.

Plano para portos fica 
pronto no próximo mês

Servidores voltam ao 
trabalho segunda-feira

Rio de Janeiro - Um 
grupo de ex-militantes do 
Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB) promoveu on-
tem um ato para lembrar 
os 33 anos da anistia con-
cedida em 1979 a presos, 
perseguidos e pessoas ba-
nidas do país por motivos 
políticos, durante a ditadu-
ra militar.

Os organizadores colo-
caram 375 cruzes na Pra-
ça Arariboia, em Niterói, 
região metropolitana do 
Rio. As cruzes representa-
vam cada um dos mortos 
e desaparecidos, a partir 
de 1964. Os ex-militantes 
distribuíram carta à popu-
lação com o nome das víti-
mas da ditadura.

Edgard Folly, ex-mili-
tante do PCB, acredita que 
a luta dos brasileiros que 
deram suas vidas pela li-
berdade deve ser lembra-
da. De acordo com Folly, a 
sociedade deve estar sem-
pre organizada para evitar 
que figuras políticas com 
traços ditatoriais sejam 
eleitas.

Para quem aguarda há 
muitos anos por uma res-
posta do paradeiro de um 
parente desaparecido, a 
dor se mistura com a re-
volta de não poder sepul-
tar com dignidade quem 
militou em favor da de-
mocracia no país. Esse é o 
sentimento de Cristina Ca-
pistrano, filha do jornalista 
e ex-deputado estadual por 
Pernambuco David Capis-
trano, preso pelo regime 
militar na década de 70.

“No caso dos desapare-
cidos políticos, nós quere-
mos saber quem decretou 
que eles deveriam ser mor-
tos. O que mais me incomo-
da é a falta de investigação, 
nós batemos na porta da 
Justiça por quase 40 anos 
e isso nós não obtivemos”, 
ressaltou.

Ex-militantes 
comunistas 
lembram os 33 
anos da anistia

Ex-diretor do Dnit admite ter 
pedido doações para o PT

Julgamento do mensalão será 
retomado com voto de Peluso

CPMI DO CACHOEIRA

Foto: Antonio Cruz-ABr

Pagot (e) negou, em depoimento à CPMI, ter arrecadado dinheiro para campanhas eleitorais



 Assunção (EFE) - Uma 
missão da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) 
se instalará no Paraguai an-
tes do final do ano, possivel-
mente com o ex-presidente 
da Costa Rica, Oscar Arias, 
à frente, para acompanhar o 
processo político que culmi-
nará nas eleições de 2013.

O chanceler paraguaio, 
José Félix Fernández Esti-
garribia, fez o anúncio em 
entrevista coletiva após se 
reunir, junto com o presi-
dente Federico Franco, com 
dois enviados da OEA.

O chefe de gabinete da 
OEA, Hugo de Zela Martí-
nez, e o secretário de As-
suntos Políticos da organi-
zação, Kevin Casas-Zamora, 
chegaram ontem a Assun-
ção para preparar o cami-
nho para a missão que deve 
ser instalada no Paraguai 
em novembro.

“Em todas as últimas 
eleições, tivemos uma mis-
são e ninguém se queixou, 
o próprio secretário-geral 
da OEA (José Miguel Insul-
za) expressou que é uma 
missão de observação e de 
cooperação com o Paraguai”, 
declarou o chanceler, refu-
tando que se trate de uma 
intervenção estrangeira.

O ministro considerou 
que as tarefas de fiscaliza-
ção demonstram que “no 
Paraguai há democracia 
plena, muito melhor que 
em outros países que ten-
tam nos julgar, cada vez 
mais minoritários”.

Estigarribia aludiu as-
sim à suspensão de seu país 
do Mercosul e da Unasul, que 
consideram que aconteceu 

uma “ruptura democrática” 
com a cassação de Fernando 
Lugo como presidente em 
junho e sustentam que só 
reconhecerão as autorida-
des eleitas nos pleitos gerais 
de 21 de abril de 2013

Em 21 de abril do ano 
que vem, os paraguaios vão 
às urnas para escolher o 
novo presidente da Repú-
blica, o vice-presidente, go-
vernadores e parlamenta-
res. O atual presidente não 
pode se candidatar à reelei-
ção, segundo a Constituição 
paraguaia.

Desde o final de junho, 
o Paraguai está suspenso do 
Mercosul e da União de Na-
ções Sul-Americanas (Una-
sul) por decisão dos líderes 
políticos da região. Para os 
líderes, houve rompimento 
da ordem democrática na 
forma como Lugo deixou o 
poder, pois foi submetido a 
um processo de impeach-
ment que durou menos de 
24 horas.

Porém, as autoridades 
paraguaias negam o desres-
peito da ordem democráti-
ca. Segundo o governo do 
Paraguai, Lugo teve tempo 
para se defender e tudo se-
guiu as leis do país.

OEA começa a acompanhar o 
processo político no Paraguai
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Uma missão vai se instalar no 
país antes do fim do ano e 
fica até as eleições, em 2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de medicamentos, destinados a ma-

nutenção da Farmácia Básica do município, Data e Local 11/09/2012, às 08:30 horas, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Agosto de 2012. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na manutenção preventiva 

e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal 
de Bernardino Batista, Data e Local 11/09/2012, às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Agosto de 2012. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 36/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais para manutenção de bens e imóveis, 

destinados a manutenção de prédios públicos do município, Data e Local 14/09/2012, às 08:30 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Agosto de 2012. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 37/2012
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais elétricos, destinados a manutenção 

da iluminação pública do município, Data e Local 14/09/2012, às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 – Centro - Bernardino Batista – PB. 

Bernardino Batista - PB, 28 de Agosto de 2012. 
Jarimarques Gomes Ferreira.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurí-

dica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2012, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para execução 
de serviços de assessoria técnica na área de planejamento e elaboração de projetos, des; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São Francisco - PB, 13 de Agosto de 2012
JOSÉ ROFRANTS LOPES CASIMIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00052/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais para manutenção sistemas 

de abastecimento de água do município. Data e Local: às 08:30 horas do dia 13 de Setembro de 
2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco 
– PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São Francisco - PB, 28 de Agosto de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00053/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de assessoria técnica na área de 

planejamento e elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades administrativas 
da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local: às 09:30 horas do dia 13 de Setembro de 
2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 – Centro - São Francisco 
– PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São Francisco - PB, 28 de Agosto de 2012
FRANCISCO LOPES DE LIMA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2012, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
para fornecimento parcelado de Gás GLP para atender as atividades de diversas secretarias do 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São Domingos - PB, 27 de Agosto de 2012
ADEÍLZA SOARES FREIRES

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00047/2012
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de Gás GLP para atender as 

atividades de diversas secretarias do município. Data e Local: às 09:00 horas do dia 12 de Setembro 
de 2012, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetada, S/N – Centro - São Domingos – PB. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

São Domingos - PB, 28 de Agosto de 2012
Eudes Leite de Sá Junior

Pregoeiro Oficial

Em 21 de abril
do ano que vem, 
os paraguaios 
vão às urnas 
para escolher 
o presidente, 
governadores e 
parlamentares. 

Mais de 153 mil imi-
grantes em situação irregu-
lar perderão seu cartão de 
saúde em 1º de setembro na 
Espanha, medida que tem 
como objetivo fazer o gover-
no economizar cerca de 500 
milhões de euros (US$ 625 
milhões).

 Desde sábado, os imi-

grantes ilegais terão direito 
exclusivamente aos serviços 
de urgência, maternidade e 
atendimento pediátrico. Esta 
é uma das iniciativas do go-
verno para garantir a susten-
tabilidade da saúde pública, 
que tem uma dívida de 16 
bilhões de euros (US$ 20 bi-
lhões).

Imigrantes perdem seu cartão de saúde
NA ESPANHA

 Algumas regiões espa-
nholas, profissionais da saú-
de e partidos da oposição cri-
ticaram a medida. O número 
de estrangeiros vivendo na 
Espanha é de 5.711.040 pes-
soas, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística, mas 
459.946 deles não têm visto 
de residência permanente.

A maioria dos estran-
geiros em situação irregular 
(306.477) vem de países da 
União Europeia, por isso não 
têm obrigação de se inscre-
ver. O restante (153.469) são 
imigrantes de fora da comu-
nidade europeia e que serão 
atingidos pela medida pois 
não fazem parte do Seguro 
Social. Antes, eles tinham di-
reito ao mesmo atendimento 
dos espanhóis apenas por es-
tarem recenseados.

 O custo da saúde por 
habitante na Espanha é de 
1.600 euros (US$ 2 mil), 
quantidade que multiplicada 

pelos 153.469 afetados sig-
nificaria uma economia de 
apenas 245 milhões de euros 
(US$ 306 milhões), nem se-
quer a metade do estimado 
pelo governo de Mariano Ra-
joy. No entanto, a arrecada-
ção pode ser muito superior, 
pois algumas ONG’s dizem 
que o número de ilegais na 
Espanha chega a quase um 
milhão de pessoas.

 O Ministério da Saúde 
se comprometeu a não dei-
xar sem tratamento doentes 
crônicos ou graves, embora 
o atendimento será custeado 
pelo país de origem do pa-
ciente se existir convênio de 
colaboração. Se não houver, 
o imigrante será atendido 
quando o médico determi-
nar que existe risco de mor-
te. Está sendo debatida uma 
medida que ofereceria aos 
imigrantes ilegais a possibili-
dade de pagar por um seguro 
de saúde completo.

Os bombeiros conseguiram 
extinguir ontem o incêndio que 
afetava a maior refinaria vene-
zuelana, da estatal PDVSA, três 
dias depois de uma explosão que 
matou 48 pessoas e sacudiu o país 
em plena campanha presidencial.

“Com a perícia, habilidade 
e conhecimento de nossos rapa-
zes, finalmente podemos dizer 
ao mundo que isto está absoluta-
mente controlado, foi confinado 
e agora sim está extinto o fogo”, 
disse o ministro do Petróleo e pre-
sidente da PDVSA, Rafael Ramírez.

O ministro, que confirmou 
uma informação antecipada por 
fontes da empresa à AFP, afir-
mou que após o fim das chamas 
vem um “processo imediato de 
resfriamento”. Uma jornalista da 
AFP observou que dos tanques de 
combustível atingidos pela explo-
são na refinaria de Amuay (esta-
do Falcón, noroeste), que tinham 
grandes chamas na segunda-feira, 
saíam apenas apenas uma nuvem 
de fumaça ontem.

As equipes de emergência 
conseguiram apagar as chamas 
dos três tanques incendiados, dos 
nove que foram afetados por uma 
devastadora explosão na madru-
gada de sábado na área de arma-
zenamento, provocada por um 
vazamento de gás. “Isto foi resol-
vido entre venezuelanos, como 
sempre fizemos. Por aí, o inimigo 
andava dizendo que uns gringos 
viriam para resolver”, completou 
o ministro.

Ramírez garantiu que em 
dois dias as atividades serão re-
tomadas em Amuay, que integra 
ao lado da refinaria de Cardón o 

Controlado incêndio em refinaria
VENEZUELA

Wilson e Lúcia (Pais), Jussara More-
no Braga (Viúva), Thiago e Wilson Braga 
Neto (Filhos) e Marianna Navarro Leite 
Braga (Irmã), convidam para a missa que 
mandam celebrar em memória do ines-
quecível e amado MARCELO, na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, Miramar, Dia 
30 do corrente mês, às 17:00 horas.

A família agradece a todos que com-
parecerem a este ato de fé e piedade 
cristã.

Cinco Anos de Saudades

MARCELO NAVARRO BRAGA
(1966-2007)

Centro de Refinação Paraguaná 
(CRP), que tem capacidade total 
de 955.000 barris diários. O va-
zamento de gás, cujas causas de-
verão ser determinadas por uma 
comissão de investigação criada 
pelo governo venezuelano, ma-
tou na madrugada de sábado ao 
menos 48 pessoas, segundo o ba-
lanço fornecido na segunda-fei-
ra pela governadora de Falcón, 
Stella Lugo.

A procuradora-geral da Repú-
blica, Luisa Ortega, no mesmo dia 
falou de 41 mortos. Entre os mor-
tos, há pelo menos 20 militares 
da Guarda Nacional Bolivariana 
(GNB), que cuidavam da proteção 

da refinaria e viviam nas imedida-
ções, com seus familiares. Além 
disso, 33 famílias foram abrigadas 
na vizinha base naval de Punto 
Fijo depois de perder suas casas. 
Lugo citou 520 moradias afetadas 
nos arredores.

Nos bairros vizinhos ao com-
plexo, os moradores continuavam 
retirando ontem os pertences de 
suas casas danificadas, com ajuda 
de membros da GNB e pessoal da 
PDVSA. Por causa do acidente, o 
pior registrado em instalações da 
PDVSA, criada nos anos 1970, o 
presidente Hugo Chávez decretou 
no sábado três dias de luto.

O incêndio na refinaria de petróleo começou no último sábado e matou 48 pessoas

FOTO: Divulgação
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Federação define hoje
como fica o jogo entre
João Pessoa e Brejo

JOGOS PARALÍMPICOS

Competições vão reunir
166 países e 4,2 mil atletas 
em 18 modalidades 

Abertura hoje em Londres

Em 1948, Ludwig Guttman organizou uma com-
petição esportiva que envolvia veteranos da Segun-
da Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O 
evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Ingla-
terra. Quatro anos mais tarde, competidores da Ho-
landa uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movi-
mento internacional. Este fez com que jogos no estilo 
olímpico, para atletas deficientes, fossem organiza-
dos pela primeira vez em Roma, em 1960.

Em Toronto, 16 anos depois, foram adicionados 
na competição outros grupos de pessoas com de-
ficiência. A partir daí, surgiu a ideia de fundir estes 
diferentes grupos em um grande torneio esportivo 
internacional. Naquele mesmo ano, 1976, a Suécia or-
ganizou os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno.

Hoje, as Paralimpíadas são eventos de esporte 
de alto rendimento para atletas deficientes. Apesar 
disso, elas enfatizam mais as conquistas do que as 
deficiências de seus participantes. O movimento tem 
crescido de maneira significante desde os primeiros 
dias. 400 atletas participaram dos Jogos de Roma, em 
1960. Nos Jogos de Pequim, em 2008, foram 3.951 
participantes de 146 países.

Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados 
no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Desde a Paralim-
píada de Seul, em 1988, também têm sido sediados 
no mesmo local. Em 19 de junho de 2001, foi assina-
do um acordo entre o Comitê Olímpico Internacional 
(COI) e o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) que 
assegura esta prática para o futuro.

Londres volta a agitar-
se com o fervor olímpico 
hoje, com a cerimônia de 
abertura dos maiores Jo-
gos Paralímpicos da histó-
ria, marcados já pelo êxito 
da bilheteira, com quase 
2,5 milhões de ingressos 
vendidos.

A chama voltará a bri-
lhar no Estádio Olímpico 
de Stratford de hoje até o 
dia 9 de setembro, durante 
os XIV Jogos Paralímpicos, 
naquela que será, segun-
do a organização, a edição 
mais importante de toda a 
história.

A competição terá uma 
presença recorde de 166 
países, mais do que em Pe-
quim, em 2008, e o número 
de atletas também subiu de 
4.000 para 4.200, segundo 
dados da organização. 

Após o êxito dos Jogos 
Olímpicos, os britânicos 
querem acompanhar o ele-
var da fasquia de Pequim 
no domínio dos Paralím-
picos, até porque a China 
contribuiu decisivamente 
para aumentar a visibili-
dade dos desportos para 
portadores de deficiência. 

Mais de 3.000 figuran-
tes vão dar corpo à ceri-
mônia de abertura da pró-
xima quarta-feira, a partir 
das 18h30, batizada com o 
sugestivo nome de “Enli-
ghtenment” (Iluminação). 

Na televisão, verda-
deiro medidor do sucesso 
das grandes competições 
desportivas, a organização 
projeta uma audiência em 
redor dos quatro mil mi-
lhões de telespetadores, 
um recorde, nos 11 dias de 
provas. 

Cerimônia
Antigos atletas e ar-

tistas com deficiências, 
soldados feridos e crian-
ças dos arredores do par-
que olímpico de Stratford 
serão os protagonistas da 
cerimônia de abertura dos 
Jogos Paralímpicos Lon-
dres’2012, hoje. 

Intitulado “Enligh-
tenment” (Iluminismo), o 
espetáculo pretende, se-
gundo os responsáveis, 
projetar perante a audi-
ência, não só no Estádio 
Olímpico como também da 
televisão, os desempenhos 
inspiradores dos 4.200 
atletas que vão competir. 

O elenco de 3 mil vo-
luntários, mais de 100 
crianças e 100 artistas 
profissionais começou a 
treinar em maio, tendo 50 
deles sido inscritos num 
treino de artes circenses. 

O início, agendado para 
as 18h30, será marcado 
com a passagem de um des-
file aéreo a cabo da “Aero-
bility”, uma organização de 
solidariedade que propor-
ciona formação de piloto a 
pessoas com deficiências. 

O diretor artístico 
Bradley Hemmings pro-
meteu que o espetáculo, 
que criou em parceria com 
Jenny Sealey, será “espeta-
cular e ao mesmo tempo 
profundamente humano”. 

A partir de hoje até 
o dia 9 de setembro, pa-
ra-atletas de vários luga-
res do mundo estarão 
no Reino Unido para os 
Jogos Paralímpicos de 
Londres. A delegação 
brasileira contará com 
318 pessoas, entre 182 
atletas (115 homens e 
67 mulheres), além de 
guias, técnicos, auxiliares 
e profissionais na área 
de saúde. A Paraíba terá 
sete para-atletas na In-
glaterra, representando 
o Estado em três moda-
lidades.

Ronystony Silva será 
o representante da nata-
ção. Natural de João Pes-
soa, o nadador vai para 
sua primeira Paralimpía-
da. Também de João Pes-
soa é Daniel Silva, goleiro 
do time de Futebol de 
Cinco, modalidade que 
vai levar a maior quan-
tidade de paraibanos. 
Além de Daniel, Fábio 
Luiz de Campina Grande, 
Marcos Felipe de Gurjão 
e Severino Silva de Duas 
Estradas, fecham a lista 
de jogadores que vão 
levar as cores da Paraíba 
em Londres no Futebol 
de Cinco.

Fecham a delegação 
paraibana nos Jogos Pa-
ralímpicos, Ariosvaldo 
Silva e José Roberto Oli-
veira. Ariosvaldo, natural 
de Campina Grande, vai 
compor o time do atletis-
mo brasileiro, enquanto 

José faz parte do elenco 
do GoalBall. O time bra-
sileiro de GoalBall que já 
inicia caminhada ama-
nhã, às 6h15, no horário 
de Brasília, diante da Fin-
lândia.

Para o secretário da 
Juventude, Esporte e 
Lazer, José Marco, mais 
uma vez os para-atletas 
paraibanos demonstram 
que têm potencial não só 
em nível de Brasil, como 
também internacional. 

“Os Jogos Paralím-
picos é o ponto máximo 
do para-desporto mun-
dial, com a reunião de 
quase todas as nações 
do mundo em torno de 
uma só competição. A 
Paraíba se sente feliz em 
ter sete participantes 
e isso mostra o quanto 
tem potencial, não só no 
esporte em geral, como 
também no para-des-
porto”, disse.

As disputas que já 
começam hoje são no 
basquete em cadeira 
de rodas, GoalBall, hi-
pismo, tiro com arco, 
tênis de mesa e volei-
bol. Modalidades como 
ciclismo, judô, levanta-
mento de peso, natação 
e tiro já vão entregar 
as primeiras medalhas 
da competição que vai 
até o dia 9 de setem-
bro. Nos próximos dias, 
o atletismo, a bocha, 
a esgrima em cadeira 
de rodas, o Futebol de 
Cinco, o remo, o tênis 
em cadeira de rodas e a 
vela entram em ação.

Paraíba tem sete atletas
em três modalidades
Pedro Alves
Especial para A União

FOTOS: CPB/Divulgação

l Atletismo
l Bocha
l Ciclismo
l Esgrima em Cadeiras 
de Rodas
l Futebol de Cinco
l Futebol de Sete
l GoalBall
l Halterofilismo
l Hipismo

l Judô
l Natação
Remo
l Tênis de Mesa
l Tênis em cadeira de 
rodas
l Tiro Esportivo
l Vela
l Voleibol sentado

Modalidades

História

No Basquete, as pretensões brasileiras são modestas e segundo o Comitê um oitavo lugar estaria bom

No Futebol de Sete, o Brasil tem como meta ficar entre os três melhores ao final da competição

O GoalBall é um dos destaques dos Jogos Paralímpicos e o Brasil vai brigar para subir ao pódio

Nas provas de atletismo participam atletas com deficiência física e visual e podem ter atleta-guia



FPFS reúne clubes e decide
sobre suspensão de partida

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de agosto de 2012

AMADOR

jogo foi suspenso quando 
o Brejo do Cruz vencia o 
Futsal João Pessoa 

A Seleção Paraibana de Beach Soccer perdeu para o 
Ceará e ficou em segundo lugar na Copa Nordeste 
de 2012, resultado este considerado normal pela 
Federação Paraibana da  modalidade esportiva em 
razão de serem as melhores seleções do Nordeste 
e com jogadores naturais de seus estados, e as 
condições de trabalho que não existem na Paraíba. 
O presidente da entidade, Ailton Cavalcanti dedicou 
o  ótimo resultado a alguns amigos e colaboradores 
que veem o beach soccer como um esporte que traz 
resultados positivos para o Estado.

Vice-campeão

Botafogo: 
o mesmo filme

Sempre gostei do Botafogo. Ainda criança, a pre-
sença era praticamente intensa nas hostes da Maravilha 
do Contorno, afinal, foi bem pertinho dalí que vivi meus 
primeiros quinze anos de vida, ou seja, no Cristo Reden-
tor, aonde ainda tenho raízes familiares. Lembro dos 
bons tempos e dos bons jogos do tão glorioso Bota-
fogo da Paraíba, Matador de Tricampeões na década 
de 80. Um time embalado, de elite nacional, de muito 
futuro em se tratando de credibilidade. Foi neste período 
que a equipe comandada por Magno, Zé Carlos e Soa-
res ganhou do meu Flamengo, no Maracanã, com Zico e 
companhia.

Na década de 90, também não foi muito diferente. 
Fazia-se gosto prestigiar um jogo do “Mais querido da 
Paraíba”. Era como se no Estado existisse apenas o 
Botafogo. O time arrastava multidões por onde pas-
sava. As crianças e os adolescentes faziam fila para 
treinar no alvinegro da estrela vermelha. Em 98 e 99, 
minha admiração pelo “Belo” aumentou ainda mais, pois, 
naqueles anos, um irmão meu se sagrou bicampeão es-
tadual como profissional. Tiago Tenório ao lado de Pêta, 
Jorginho, Vivi, Betinho, Raminho, dentre outros, a maioria 
formado nas categorias de base, deu dois belos títulos 
ao “Belo”. O título de 1999 seria o penúltimo no profis-
sional, pois, o último viria em 2003.

Foi mesmo em 2003 o último título do profissional 
do Botafogo. Estamos caminhando para 10 anos de 
jejum. Muitas tentativas feitas, “carretas” de jogado-
res vindos de outros Estados, dezenas de treinadores, 
somando-se tudo a isto, a falta de carisma com as 
categorias de base. Hoje, novamente, vimos isto. A base 
apenas assistindo o “caminhão cheio” de jogadores de 
outros Estados. Diferente de anos anteriores...

A nova Diretoria Executiva 
do Parayba Esporte Clube 
será empossada na próxi-
ma sexta-feira, às 19h, no 
Hotel Nobeli inn Royal, em 
Tambaú, na Capital, próximo 
a PBTur. Uma grande festa 
está sendo programada.

Parayba

O meia do Atlético de Cajazeiras, Júnior Kiboa, já está 
reintegrado ao time e se reapresentou juntamente com 
todo o elenco que participou do primeiro treino da equipe 
na manhã de ontem. O jogador, de 24 anos, foi preso 
na noite do último domingo por dirigir alcoolizado após 
participar de comemoração da vitória contra o Miramar 
de Cabedelo que praticamente selou a ascensão do clube 
sertanejo à elite do futebol paraibano de 2013.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Através do radialista João 
de Souza, a Rádio Tabajara 
deu mais uma vez um “show 
de bola” na transmissão do 
Paraibano Juvenil, no último 
sábado. João deu flash da 
partida entre Kashima 1x0 
Auto Esporte, no Cristo.

Tabajara

Que papelão...

Os representantes das 
equipes Brejo do Cruz e João 
Pessoa Futsal, que estão na 
final do Campeonato Pa-
raibano 2012, na categoria 
Adulto masculino, se reúnem 
hoje com dirigentes da Fe-
deração Paraibana de Futsal 
(FPFS) para juntos definirem 
os detalhes das partidas que 
valem o título do torneio. 

O primeiro passo na reu-
nião será definir a data e o 
horário da primeira partida, 
que começou a ser disputa-
da no último domingo, mas 
teve que ser interrompida 
por conta do desabamento 
de um muro do ginásio onde 
ocorria o jogo. O encontro 
entre representantes dos ti-
mes paraibanos e da FPFS 
será realizado às 15h, na 
sede da entidade, localizada 
na Avenida Rui Carneiro.

O presidente da Fede-
ração Paraibana, João Bos-
co Crispim, informou que a 
partida deve ser reiniciada 
de onde parou, a 1min25s do 
término do 1º tempo, com o 
placar de 3 a 1 para a equipe 
sertaneja. O palco mais pro-
vável para o resto do primei-

Herbert Clemente
Especial para A União

ro duelo entre os dois times é 
o Ginásio da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil (AABB) 
da cidade de São Bento, mu-
nicípio vizinho a Brejo do 
Cruz.

Um dos maiores proble-
mas a serem debatidos na 
reunião de hoje será quanto 
aos gastos por parte da equi-
pe pessoense. O João Pessoa 
Futsal teve que arcar com as 
despesas de ida à cidade de 
Brejo do Cruz e agora o time 
terá que investir novamente 

em uma viagem ao Sertão pa-
raibano.

Outra grande questão 
que deve ser resolvida na 
reunião é referente ao time 
de Brejo do Cruz. A equipe 
vai participar da Liga Nor-
deste entre os dias 10 e 16 
de setembro, em Lagarto-SE, 
e as partidas finais devem 
ser marcadas para antes ou 
após a competição regional. 
O time conseguiu a vaga na 
competição por ter se sagra-
do vice-campeão do Estadual 

de 2011. Segundo Bosco, a 
FPFS indicou o vencedor do 
Paraibano para o Brasileiro 
e o vice para a Liga Nordeste.

A partida de volta que 
irá definir o campeão do 
torneio estava marcada 
para ocorrer nesse sábado, 
na Vila Olímpica Ronaldo 
Marinho, mas com a proxi-
midade da data e a indefi-
nição quanto ao dia em que 
será disputado o restante 
da partida de ida, o jogo 
provavelmente será adiado.

A equipe do João Pessoa Futsal está na disputa pelo título estadual com o Brejo do Cruz em dois jogos

Paraíba se destaca no Brasileiro de
Musculação e Fitness em São Luís

A Paraíba fez bonito 
na II Etapa do Campeona-
to Brasileiro de Musculação 
e Fitness, que foi realizado 
recentemente em São Luís, 
no Maranhão. A competição 
teve a participação de 120 
atletas de todo o país e a de-
legação paraibana, com ape-
nas 4 atletas, conseguiu su-
bir no pódio algumas vezes.

No masculino, Wolgran 
Teodósio conquistou dois tí-
tulos, sendo um na categoria 
culturismo clássico e um vice 
campeonato na categoria 
over all, uma das mais dis-
putadas da competição. Na 
categoria fitness masculino, 
Carlos Eduardo ficou com o 
terceiro lugar geral, na cate-
goria até 65 quilos.

Entre as mulheres, o su-
cesso foi ainda maior. Cristia-
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ne Nóbrega, sagrou-se cam-
peã brasileira da categoria 
bodybuilding até 55 quilos. 
Já Amanda Soares foi campeã 
da categoria fitness feminina. 

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Mus-
culação e Fitness, Wanilson 

Pantera, a delegação do Es-
tado tinha ao todo 25 atletas, 
mas não tiveram o apoio pro-
metido pelos órgãos públicos 
e no final, viajaram apenas 
quatro.  “Apesar destas difi-
culdades, os atletas deram 
show na competição e conse-

guiram vaga para disputar o 
Campeonato Sul-Americano 
de Musculação e Fitness, que 
será disputado no mês de no-
vembro em São Paulo. Esta 
prova internacional é classi-
ficatória para o Mundial, que 
acontecerá no mês seguinte, 
na Tailândia”, disse.

Sobre as chances destes 
atletas nestas competições 
internacionais, Pantera afir-
mou que acredita muito que 
a atleta Cristiane Nóbrega vá 
fazer bonito nas duas compe-
tições, porque o nível dela na 
categoria até 55 quilos é um 
dos melhores do mundo. Ele 
acha também que Amanda 
Soares possa se dar bem na 
categoria model. Já com re-
lação ao masculino, há chan-
ces de boas colocações , mas 
segundo o presidente, a con-
corrência no exterior é muito 
forte nas categorias dos atle-
tas paraibanos.

Equipe paraibana que brilhou na II Etapa do Campeonato Brasileiro

Os finalistas do Campe-
onato Paraibano de Futebol 
Juvenil 2012 serão conheci-
dos no próximo sábado, no 
Estádio Juracizão, em Man-
dacaru, na Capital.  Clube 
Recreativo Kashima, do Cris-
to Redentor e Botafogo-PB 
disputam uma vaga a partir 
das 13h45. No outro jogo, 
às 15h30, o Femar, do Fun-
cionários II enfrenta o Avaí, 
do Valentina Figueiredo. A 
decisão da competição está 
programada para o dia 8 de 

setembro.
As quatro equipes se-

mifinalistas venceram seus 
jogos no último sábado. O 
destaque da rodada foi o 
Kashima que chega a uma 
semifinal pela primeira vez 
desde 2006, quando se filiou 
a Federação Paraibana de Fu-
tebol. A equipe preta e ama-
rela venceu o Auto Esporte 
Clube, por 1 a 0, no Estádio 
Chico Matemático, no Cristo 
Redentor, com um gol do 
zagueiro Neto, eliminando a 

equipe alvirrubra. Nos outros 
jogos da rodada, o Avaí der-
rotou o Paulistano, por 3 a 1; 
o Botafogo ganhou do San-
tos de Cabedelo, por 2 a 0 e, 
o Femar venceu o Maguari 
por 2 a 1.

Infantil
Enquanto o Paraibano 

Juvenil vai conhecer seus fi-
nalistas, o Paraibano Infantil 
entra em sua segunda fase. 
Também no próximo sába-
do, seis jogos estão progra-

mados pela primeira rodada. 
No Batistão, no Funcionários 
II, o Celeste joga com o Cabo 
Branco, às 9h; Flamengo x 
Paraíba se enfrentam no Ju-
racizão, às 9h; Miramangue 
x Palmeiras, duelam às 9h, 
no Alto do Mateus; Vasco x 
Paulista jogam às 9h no Jar-
dim Planalto; Felipeia x Fe-
mar se enfrentam às 8h15, 
no Wilsão, em Mangabeira, 
enquanto que Força Comu-
nitária x Scorpions jogam às 
9h45, também no Wilsão. 

Kashima e Bota vão brigar por vaga na final
FUTEBOL JUVENIL
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Copa e Estadual no mesmo período
calendário de 2013
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Clubes e Federações 
terão dificuldades
para adequar disputas

Os clubes paraibanos 
que vão participar da Copa 
do Nordeste aguardam com 
muita expectativa uma reu-
nião marcada para o pró-
ximo dia 13, em Fortaleza, 
para discutir a tabela , regu-
lamento e outros detalhes 
referentes à competição. A 
preocupação maior de Cam-
pinense e Sousa é o choque 
de datas com os jogos do 
Campeonato Paraibano e até 
com os da Copa do Brasil, no 
caso da Raposa.

Ontem, a CBF divulgou 
um cronograma das compe-
tições do futebol brasileiro 
para 2013 e as datas reser-
vadas para os campeonatos 
estaduais e para a Copa Nor-
deste coincidem. No caso dos 
estaduais, a entidade reser-
vou 23 datas no período de 
20 de janeiro a 19 de maio. Já 
com relação à Copa do Nor-
deste, serão 12 datas, come-
çando também no dia 21 de 
janeiro, só que indo até o dia 
17 de março.

Segundo o assessor téc-
nico da Federação Paraiba-
na de Futebol, José Araújo, 
tudo será discutido na reu-
nião do Conselho Arbitral, 
programada para outubro, 
após as decisões tomadas 
sobre a Copa do Nordeste no 
próximo dia 13. “Olha temos 
várias formas. Se o Campeo-
nato Paraibano de 2013 for 
nos mesmos modos do que 
foi disputado este ano, acho 
que Campinense e Sousa só 
participarão da segunda fase, 
no octogonal, porque haveria 
choque de datas. Caso mude 
a fórmula de disputa, aí ve-
remos como podemos en-
quadrar os dois clubes desde 
o início do estadual, talvez 
com jogos da Copa do Nor-
deste no meio de semana e as 

partidas do Paraibano sendo 
disputadas apenas nos finais 
de semana”, afirmou.

Para o presidente do 
Campinense, William Si-
mões, o correto seria os dois 
clubes entrarem no Paraiba-
no apenas na segunda fase, 
como aconteceu com o Bo-
tafogo e o Treze em 2002. O 
mesmo acha o gerente de fu-
tebol da Raposa, Marquinhos 
Marabá. “Tem que prevalecer 
o bom senso, ou terão de mu-
dar tudo e uma competição 
ser disputada no meio da 
semana e outra nos finais de 
semana, o que traria prejuízo 
financeiro e técnico aos dois 
clubes representantes da Pa-
raíba na competição”, enfati-
zou.

Para o presidente do 
Sousa, Aldeone Abrantes, 
ainda é cedo para se mani-
festar sobre o assunto, mas 
ver com bons olhos a parti-
cipação dos clubes no Cam-
peonato Paraibano de 2013, 
apenas na segunda fase. 
“Tudo o que dissermos ago-
ra é especulação. Temos que 
aguardar o que será decidido 
na reunião de Fortaleza, no 
dia 13 de setembro. A partir 
daí então, baseado no que 
ficar definido, tomaremos 
as decisões necessárias para 
agradar a gregos e troianos”, 
brincou o dirigente do Di-
nossauro.

Além da Copa do Nor-
deste e do Campeonato Pa-
raibano, há também a parti-
cipação de clubes paraibanos 
na Copa do Brasil. Segundo o 
calendário divulgado pela 
CBF, a primeira fase da com-
petição - que no próximo ano 
terá a presença de 80 clubes, 
incluídos aí também os que 
estarão disputando a Liber-
tadores – terá início no dia 3 
de abril e vai até 22 de maio. 
Os representantes da Paraíba 
na competição serão o Cam-
pinense, atual campeão es-
tadual, e o campeão da Copa 
Paraíba Sub-21, que começa 
no dia 23 de setembro.

Um meia e um atacante podem 
ser os novidades do Campinense na 
próxima fase do Campeonato Bra-
sileiro da Série D. Com o encerra-
mento das inscrições, marcado para 
amanhã, pela Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), os clubes cor-
rem em busca das últimas aquisições 
para o restante da competição. De 
acordo com o gerente de futebol, 
Marquinhos Mossoró, a Raposa vi-
nha procurando reforços e aguarda 
a resposta para fechar o acordo. “A 
comissão técnica já tinha solicitado 
as contratações e vínhamos con-
versando com os jogadores. Vamos 
aguardar até amanhã, caso não te-
nha sucesso, iremos disputar com o 
grupo que tem”, avaliou. 

Sobre o mata-mata contra o 
Centro Sportivo Paraibano (CSA-AL), 
no primeiro jogo das oitavas de fi-
nal da Série D, marcado para o sá-
bado (1), às 16h, no Estádio Amigão, 
na Serra da Borborema - o jogo de 

volta será no dia 9 de setembro, no 
Estádio Rei Pelé, na capital alagoa-
na – Mossoró ressaltou que trata-se 
de uma outra disputa, onde tudo 
começa do zero, com possibilidades 
para qualquer um. Ele frisou que o 
rubro-negro terá que manter o es-
pírito guerreiro, como fez na vitória 
contra o Petrolina-PE (3 a 1), onde a 
superação foi fundamental para ob-
ter a vaga na próxima fase.

“Não podemos perder a con-
centração na reta final, já que a fase 
é decisiva para continuar no sonho 
de conseguir o acesso a Série C. Em 
decisão o Campinense se transfor-
ma, principalmente com o apoio da 
torcida”, comentou. O presidente 
William Simões definiu o preço dos 
ingressos com R$ 16,00 na arquiban-
cada sol e R$ 30,00 na arquibanca-
da sombra, sendo que estudantes 
e idosos pagam a metade. Dentro 
de campo, a única dúvida é com 
relação ao zagueiro Ben Hur, que 
sentiu uma fisgada no último com-
promisso. Caso não seja libertado, 
Celso formará a zaga com Breno. O 

campinense e Sousa têm até amanhã
para o registro de novos jogadores

BRASILEIRO DA SÉRIE D

primeiro coletivo da semana aconte-
ce hoje à tarde, no Estádio Renatão, 
quando o treinador Freitas começará 
a montar a equipe. 

Sousa 
Já o Sousa foca as atenções para 

trazer o atacante Alex Paulista, que 
defende o Sergipe para a próxima 
fase do Campeonato Brasileiro da 
Série D. Com o término das inscri-
ções de novos jogadores, programa-
da para amanhã, a diretoria corre 
atrás para suprir a deficiência no se-
tor, principalmente com a contusão 
do atacante Cleiton Cearense, que 
não atuará mais nesta temporada, 
por problemas no joelho esquerdo. 
Para o diretor de futebol, Valdir Ca-
bral, o interesse por mais um joga-
dor na posição começou desde o iní-
cio do mês, já que o grupo só conta 
com Vitinho e Nilsinho. 

Ele frisou que aguarda a res-
posta e a chegada do novo ata-
cante para reforçar o elenco nesta 
difícil caminhada rumo ao acesso 
a Série C. “Com a desistência de 
Cleiton, tivemos que buscar um 
substituto a altura para reforçar 
o elenco. Espero que possamos fe-
char e dar mais opção a comissão 
técnica nos próximos jogos”, disse. 
A expectativa é contar com o vo-
lante Daniel no primeiro jogo do 
mata-mata da Série D, diante do 
Baraúnas-RN, às 16h, no próximo 
domingo, no Estádio Marizão. O 
atleta se recupera de uma fisga-
da na coxa esquerda e foi vetado 
no empate de 0 a 0, contra o Fei-
rense-BA, no último domingo. 

Além de não contar com o vo-
lante Misso, que terá que cumprir 
suspensão automática, o alviverde 
não terá o goleiro Genivaldo, que 
levou o terceiro cartão amarelo. O 
substituto será Bel, que atuará pela 
primeira vez na competição. Em 
compensação, o lateral direito Júnior 
Sertânia tem presença assegurada, 
contra os potiguares no primeiro 
jogo das oitavas de final – a partida 
de volta acontecerá no dia 9 de se-
tembro, no Estádio Nogueirão. 

Campinense e Sousa estão confirmados na Copa do Nordeste de 2013 e terão dificuldades para disputar o Estadual no mesmo período

Ivo Marques
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O presidente do Campinense, William Simões, já definiu o preço dos ingressos

FOTO: Divulgação

FOTO: Hiran Barbosa

Até o final do próximo 
mês o Treze pretende con-
cluir todo o alambrado do 
Estádio Presidente Vargas 
na primeira etapa dos me-
lhoramentos que vem sendo 
realizados no patrimônio 
do alvinegro serrano. Logo 
depois, será feita a abertura 
de 11 portões, o banco de 
reservas, banheiros, pintu-
ra completa, nivelação do 
gramado e a parte elétrica, 
com previsão para encerrar 
no mês de dezembro. 

Os trabalhos tiveram 
início no mês de julho, com 
previsão de despesa em R$ 
400 mil. O investimento 
é para dotar o Presidente 
Vargas em totais condições 
para que o time realize to-
dos os jogos do Campeona-
to Paraibano/2013 em seus 
domínios, na intenção de 
reduzir as despesas e levar 
o torcedor a prestigiar o pa-
trimônio do clube. 

    De acordo com o 
presidente do Conselho 
Deliberativo do Treze, Ri-
cardo Loureiro, melhorar 
o estádio sempre foi uma 
das metas do Treze, que na 

próxima temporada levará 
seus jogos para casa. “Será 
um grande presente para o 
torcedor que terá um patri-
mônio reestruturado e apto 
para sediar os jogos do Pa-
raibano. 

Um investimento que 
fará a diferença em rela-
ção aos outros clubes na 
competição estadual”, dis-
se. Quem quiser colaborar 
pode fazer depósito a par-
tir de R$ 50,00, através da 
agência da Caixa Econômi-
ca Federal, na conta 122-5, 
agência 3987-0. 

    Os colaborados par-
ticiparão de um sorteio de 
uma moto 125 cilindradas, 
que acontecerá no dia 16 
de setembro, durante o jogo 
contra o Santa Cruz/PE, no 
Amigão, pela Série C do Bra-
sileirão. “Uma forma de aju-
dar nesta empreitada que a 
diretoria vem fazendo em 
prol do desenvolvimento do 
patrimônio galista. 

Nossa torcida é fiel e 
solidária com o planeja-
mento que os dirigentes es-
tão colocando em prática”, 
observou o dirigente. 

Clube acelera as obras 
no Presidente Vargas

TREZE
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Segundo turno movimentado
CAMPEONATO BRASILEIRO

A Série A do Campeona-
to Brasileiro de 2012 retoma 
hoje suas disputas, depois 
do primeiro turno simbólico, 
encerrado no último domin-
go, quando teve o Atlético 
Mineiro campeão. Oito jogos 
estão programados para a 
noite de hoje, com destaques 
para confrontos entre Flumi-
nense x Corinthians, Grêmio 
x Vasco e Coritiba x Inter-
nacional. Ainda estarão se 
enfrentando Santos x Bahia, 
Atlético-MG x Ponte Pre-
ta, Portuguesa x Palmeiras, 
Náutico x Figueirense e Atlé-
tico-GO x Cruzeiro. A rodada 
é complementada amanhã 
com Flamengo x Sport e São 
Paulo x Botafogo. 

O Corinthians, que entra 
em campo contra o Flumi-
nense, encerrou o primeiro 
turno do com duas derrotas 
em clássicos, contra Santos 
e São Paulo, e não terá tarefa 
fácil na largada da segunda 
metade da competição. Os 
dois primeiros jogos serão 
contra Fluminense e Atléti-
co-MG, vice-líder e líder até 
o momento.

Distante da briga pelo 
título, o atual campeão da 
Libertadores quer bagunçar 
a disputa pelo primeiro lu-
gar. “Temos a chance de dar 
uma tumultuada nas primei-
ras colocações e tirar pontos 
das equipes de cima, inde-
pendentemente se vamos 
chegar perto ou não. Que-
remos somar pontos e sair 
dessa zona intermediária”, 
afirmou ao Globoesporte.
com o lateral-esquerdo Fá-
bio Santos.

O corintiano sabe que o 
título está distante, mas não 
admite acomodação, lem-
brando que o técnico Tite 
cobra bastante do elenco. 
“Estamos em preparação 
para o Mundial, e alguns jo-
gadores querem entrar na 
equipe. Estamos preocupa-
dos com as derrotas, mas 
ninguém vai se acomodar 
porque nossa característica 
é bem diferente”, destacou. 

Já o Vasco, que joga 
hoje contra o Grêmio fora 
de casa, após derrota para o 
Fluminense por 2 a 1, inicia 
o segundo turno do Brasi-
leiro na quarta colocação. A 
situação do time na tabela 
não é ruim, mas a má fase 
incomoda os jogadores. O 
Gigante da Colina não ven-

Curtas

Ricardo Gomes 
quer voltar a atuar

Botafogo demora 
para contratar

Cruzeiro animado 
para o returno

No dia 28 de agosto de 2011, 
Ricardo Gomes, então treinador do Vasco, 
sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) 
hemorrágico durante o segundo tempo do 
clássico contra o Flamengo. Correndo risco de 
morrer, Ricardo deu entrada na emergência 
do Hospital Pasteur, e o prognóstico sobre 
sua saúde era incerto. Mas, após um ano de 
batalhas, o treinador quer completar o ciclo 
em 2013, voltando a atuar. “Está tudo indo 
maravilhosamente bem. A recuperação foi 
fantástica”, disse ele.

O Botafogo não passou de um 
empate sem gols com o Flamengo no 
domingo, e o ataque alvinegro voltou a 
ser alvo de críticas. O técnico Oswaldo 
de Oliveira admitiu que o clube voltou a 
procurar reforços para o setor - mas o tempo 
parado fez com que várias opções fossem 
perdidas. O único “reforço” foi o veterano 
Túlio Maravilha, mas a direção descarta 
sua utilização. Os cartolas afirmam que 
Túlio veio para o Botafogo para alcançar o 
milésimo gol de sua carreira. 

O Cruzeiro não conseguiu vencer 
nas últimas três rodadas do Campeonato 
Brasileiro, mas os dois empates 
conquistados vieram diante das duas 
melhores equipes da competição: Atlético-
MG e Fluminense, respectivamente líder 
e vice-líder. Para o returno, os mineiros 
veem as duas partidas como exemplo a ser 
seguido. “Todo mundo tem que colocar a 
cabeça no travesseiro e pensar realmente 
o que a equipe quer”, afirmou o atacante 
Wallyson. 

ce há quatro partidas, e o 
jejum já modifica o ambien-
te de São Januário. O golei-
ro Fernando Prass admite 
que os companheiros estão 
chateados com a situação e 
receita recuperação rápida 
para o Vasco evitar cair ain-
da mais na classificação.

O Fluminense, segundo 
colocado na tabela, vive mo-
mentos de ascensão diferen-
te do ano passado quando 
não conseguiu vencer seus 
gandes rivais. Neste ano o 
desempenho é invejável: 
duas vitórias (2 a 1 contra 
o Vasco e 1 a 0 contra o Fla-

mengo) e um empate (1 a 1 
com o Botafogo), sete pon-
tos somados e fôlego para 
acompanhar a campanha 
do Atlético-MG na ponta da 
classificação.

Já o líder Atlético, que 
também estará em campo 
hoje, desta feita enfren-

tando a Ponte Preta, tem 
em Ronaldinho Gaúcho um 
dos principais responsáveis 
pela excelente fase, afinal, 
o R49, quando não marca 
em campo, vem dando as-
sistências essenciais para a 
vitória. Ser campeão brasi-
leiro é a meta do time.

Cariocas e paulistas voltam a se enfrentar na noite de hoje pelo returno da Série A visando uma melhor posição na tabela da competição
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O técnico Cuca chegou 
ao Atlético-MG em agosto de 
2011, e o clube conseguiu reto-
mar sua força como mandante. 
Ontem, o Galo completou um 
ano de invencibilidade atuan-
do diante de seu torcedor - um 
dia depois, contra a Ponte Pre-
ta, o líder do Brasileiro quer 
dar sequência à marca.

Além do segundo turno do 
Brasileiro de 2011, o Atlético 
não perdeu como anfitrião no 
Campeonato Mineiro, na Copa 
do Brasil e em todo o primeiro 
turno do atual Brasileirão. O 
aproveitamento na sequência 
de 26 jogos sem derrota é de 
89,7%, e conta com 22 vitórias 
e quatro empates.

“Para a gente que sofreu 
tanto ano passado, você vê a 
diferença, ganhando por 1 a 0, 
2 a 1, apertando, e vai indo, vai 
indo e no final das contas você 
recebe isso (invencibilidade) 
em troca. Um ano é muita coi-
sa”, afirma o meia-atacante 
Guilherme, reconhecendo o 
valor da força como mandante.

O atacante Leonardo, que 
começou o Campeonato Brasi-

Atlético-MG não perde há 
um ano em Minas Gerais

leiro como adversário do Atlé-
tico-MG, agora defende o líder 
da competição, motivo de alívio 
para o jogador, que revela o que 
os concorrentes do Galo dizem 
sobre os alvinegros. Segundo 
ele, quem está fora percebe que 
o grupo atleticano é unido e 
mantém a humildade, mesmo 
liderando o Brasileiro.

“Humildade para marcar. 
Comenta-se muito lá fora que 
a equipe está correndo muito e 
não tem medo de marcar. Todo 

mundo correndo pelo outro. 
Acho que esse é o segredo”, dis-
se Leonardo, que prevê dificul-
dades para conseguir espaço 
no time do Galo, mas garante 
que vai trabalhar para isso.

“O Jô é muito querido. Eu 
me cobro bastante. Sei que 
quando precisarem de mim eu 
vou ter que entrar e dar conta 
do recado. É trabalhar dobrado 
para quando aparecer a opor-
tunidade aproveitar bem”, de-
clarou o atacante.

Time mineiro só foi crescimento com chegada do técnico Cuca

Júlio César pode 
deixar o Inter

Ibson vive mau 
momento no Fla

Barcos não aceita 
proposta do Catar

O brasileiro Julio Cesar pode encerrar 
sua trajetória na Inter de Milão hoje. O 
goleiro está a poucos detalhes de acertar 
sua transferência para o Queens Park 
Rangers, da Inglaterra. A equipe britânica 
busca reforços de peso após o início ruim na 
Premier League. O goleiro de 32 anos esteve 
em Londres na segunda-feira, e é aguardado 
para a conclusão da negociação e assinatura 
de contrato - os valores são mantidos em 
sigilo. Caso o acordo seja assinado, Julio pode 
estrear já no próximo sábado.

Há cerca de três meses, o volante 
Ibson foi apresentado no Flamengo como 
grande reforço - mas o jogador ainda não 
conseguiu se firmar. Escalado fora de 
posição por Joel Santana, barrado por Dorival 
Júnior, o atleta espera mudar após o cartão 
vermelho recebido no primeiro tempo contra 
o Palmeiras, na 17a rodada. “Fiquei chateado 
com o lance da expulsão. Não fazer parte do 
time é opção do treinador, respeito. Nunca 
fui de reclamar, sou tranquilo. Vou sempre 
trabalhar para ajudar a equipe”, disse

O atacante argentino Hernán Barcos, 
artilheiro do Palmeiras na temporada, recusou 
proposta de um clube do Catar para continuar 
no Brasil. A informação foi confirmada pelo 
gerente de futebol palmeirense, César Sampaio, 
durante festa de aniversário de 98 anos do 
time do Palestra Itália, na noite de segunda-
feira, em São Paulo. Sampaio revelou que foi o 
próprio jogador que não quis conversa com o 
clube do Catar. “É impressionante a gratidão 
que ele tem com o Palmeiras em tão pouco 
tempo de clube”, afirmou o dirigente.

Fluminense x Corinthians 
e Grêmio x Vasco são dois 
dos oito jogos da Série A

INVENCIBILIDADE

A paraibana Giovanna Targino foi 
uma das escolhidas pelo Acampamento 
de Futebol, ação promovida pelo Grupo 
Allianz que reúne jovens de nove países, 
para uma viagem até a Alemanha. Será 
uma oportunidade única que a jovem 
terá de conhecer e treinar ao lado da 
equipe técnica do Bayern de Munique. 
Além disso, ela e mais dois meninos e 
uma menina do Brasil, que também em-
barcam hoje para a o velho continente, 
vão jogar com os craques que fazem par-
te do elenco do time alemão, como por 
exemplo, o meia francês Frank Ribéry, o 
holandês Arjen Robben e o alemão Bas-
tian Schweinsteiger, além de todos os 
atletas do elenco. 

Juntamente com Giovanna, a paulis-
ta Camila Suarez,  carioca Matheus Jun-
queira e o goiano André Lustosa  vão for-
mar a delegação brasileira em Munique. 
Durante cinco dias, 36 adolescentes de 
nove países, entre 14 e 16 anos, ficarão 
concentrados na Alemanha. No mundo 
todo, foram mais de 19 mil inscrições de 
jovens que buscavam essa oportunidade.

“O recorde no número de inscritos 
nesta edição demonstra a paixão que 

nós, brasileiros, temos pelo futebol e 
também o compromisso da Allianz em 
promover atividades esportivas”, ressalta 
o diretor executivo de gestão de merca-
do e estratégia, Felipe Gomes.

Além de conhecer o Centro de Trei-
namento do Bayern, jogar ao lado dos 
craques do time, todos os participantes 
vão poder assistir a um jogo da equipe 
nas arquibancadas do Alianz Arena, es-
tádio do clube. Eles ainda terão a chance 
de fazer um tour e conhecer melhor uma 
das principais cidades da Europa.

Apesar de todos esses momentos 
nesses cinco dias, a jovem paraibana não 
teve cerimônia em escolher qual é a par-
te mais interessante desse intercâmbio. 
Para a pessoense Giovanna Targino, a 
melhor parte será conhecer os jogadores 
do Bayern. “Meu avô é fanático por fu-
tebol e eu também. Estou ansiosa para 
conhecer os atletas de um dos mais co-
nhecidos clubes da Europa”. 

O Acampamento de Futebol é uma 
iniciativa do Grupo Allianz que neste ano 
conta com o apoio das unidades da Ale-
manha, Bahrein, Brasil, Bulgária, China, 
Coréia do Sul, Holanda, Reino Unido e 
Rússia. O Grupo Allianz é parceiro oficial 
do Bayern de Munique e patrocinador 
do Allianz Arena.

Paraibana é selecionada para 
conhecer o Bayern de Munique

ACAMPAMENTO DE FUTEBOL

Pedro Alves
Especial para A União
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1203/2012

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

POPULAR - CEHAP, por intermédio da Comissão Especial de Chamamento, chama empresas 
do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, que manifestem interesse na 
apresentação de propostas para construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social, junto 
a instituições financeiras oficiais federais, neste caso, Caixa Econômica Federal e/ou Banco do 
Brasil S/A, destinadas a famílias com renda bruta mensal de 03 (três) até 06 (seis) salários mínimos, 
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, integrante do Programa Nacional de 
Habitação Urbana - PNHU, instituído pela Lei Nº 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas alterações, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.499 de 16 de junho 2011, no Loteamento Comunidade Girassol, 
bairro Mangabeira, município de JOÃO PESSOA-PB, com recursos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS. 

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 14 DE SETEMBRO DE 2012, ÀS 09:00 
HORAS.

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

João Pessoa-PB, 27 de agosto de 2012
Paulo Roberto Diniz de Oliveira

Presidente da Comissão Especial

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N161/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano – SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00805-0
João pessoa, 28 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NA FASE DE HABILITAÇÃO
REGISTRO NA CGE Nº 12.00973-5/2012

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 576/2012
Conclusão da construção de 10 (dez) unidades habitacionais, no município de Monte Horebe, 

Estado da Paraíba, pelo Programa Pró-Moradia. EMPRESA RECORRENTE: COFEM CONSTRU-
ÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. A DIRETORA PRESIDENTE DA CEHAP, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e em obediência ao art. 109, §4°, da Lei 8.666/93, decide julgar 
IMPROCEDENTE, o recurso interposto pela empresa COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
TECNOLOGIA LTDA, em conformidade com o parecer da Consultoria Jurídica da CEHAP. 

João Pessoa, 27 de agosto de 2012.
Emilia Correia Lima

Presidente da CEHAP

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 2881/2012 em João Pessoa, 24 de agosto de 2012 
- Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário com a 
complementação da bacia C2 e em toda a bacia C1, composto por emissário de recalque EMR1, 
emissário de recalque EMR2, emissário de recalque EMR3, 03(três) estações elevatórias e ligações 
domiciliares. Na(o) ZONA URBANA DA CIDADE Município – CAJAZEIRAS UF: PB: Processo: 
2012-005212/TEC/LI-1587

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 2882/2012 em João Pessoa, 24 de agosto de 2012 - 
Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade 
de Campina Grande – PB, Bairro Jardim Tavares. Na(o) EM TODA A CIDADE Município – CAMPINA 
GRANDE UF: PB: Processo: 2011-007028/TEC/LI-1189

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação de Licença Prévia n°959/2012 (processo n° 2010-001951) para a 
Barragem Cupissura – (capacidade de: 9,56 milhões de m³) – Região dos Rios Abiaí-Papocas - 
Caaporã. Município – CAAPORÃ UF: PB: Processo: 2012-006068/TEC/LP-1082

MARCOS JOSUE DA SILVA FONSECA – CPF Nº 379.664.804-53, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Pro-
paganda Volante Eleitoral 2012 – VW – SAVEIRO – Placa: KEW-5109-PE – Percurso: Bayeux - PB 
e Região. Processo: 2012-006101/TEC/AA-1491.

DANIELLA LIRA NOGUEIRA PAES – CPF Nº 021.198.334-94, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para Edificação 
Comercial (Restaurante), situado a Rua dos Camarões Lote 363, Quadra 19, Praia do Seixas – João 
Pessoa, PB – CEP 58045-540. Processo: 2012-006091/TEC/LI-1627.

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ARAUJO FILHO – CNPJ/CPF Nº 012.925.314-60, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 
2288/2012 em João Pessoa, 6 de agosto de 2012 – Prazo: 99 dias. Para a atividade de: Publicidade 
Volante – Veículo GM/ C – 10 MNV-7910/PB – Em Todo Estado da Paraíba – Município – UF: PB. 
Processo: 2012-004353/TEC/AA-0490.

LUIZ JOAQUIM DAMIÃO – CPF Nº 009.263.734-55, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral - GOL CL – Placa: MNV-1308-PB – Percurso: Santa Rita – PB e Região. Processo: 
2012-005366/TEC/AA-1109.

UCIELIO AQUINO TORRES – CPF Nº 309.277.654-20, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral - FIAT STRADA FIRE NQD-2675-PB – Percurso: Riachão e Região até 150 km.  
Processo: 2012-006119/TEC/AA-1496.

CONSTEL – CONSTRUTORA TEXEIRA LTDA – CNPJ Nº 14.032.039/0001-03, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Construção Multifamiliar, situado a Rua Bom Jesus – QD. 003 LT 0151 – Bairro Varjão – João 
Pessoa – PB.

AFL GÁS NATURAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.200.728/0003-01, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2599/2012 
em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio Varejista 
de Gás Veicular (GNV), na Rua São Francisco Marques da Fonseca, Nº 4047, BR 101, KM 82 – Alto 
da Boa Vista – Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2012-003308/TEC/LO-3110.

AGUIA METAIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.243.922/0001-83, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2827/2012 em 
João Pessoa, 23 de agosto de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pesquisa Mineral de 
fosfato através de 22 sondagens rotativas sem guia de utilização referentes aos processos DNPM 
846.105/2009, 846.106/2009, 846.107/2009, 846.575/2011, na Zona Rural – Município do Conde 
e Alhandra – PB. Município: - UF: PB. PROCESSO: 2012-004611/TEC/AA-0655.

INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.143.967/0001-
05, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2234/2012 em João Pessoa, 1 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Laboratório de Diagnósticos Patológicos e Citológicos, na Avenida Dom Pedro II – Nº 
780 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002992/TEC/LO-3009.

CLENILDO INACIO FERREIRA – CNPJ/CPF Nº 064.871.774-74, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2877/2012 
em João Pessoa, 24 de agosto de 2012 – Prazo: 79 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(Veículo FIAT/FIORINO WORKING, de Placa MNG 2638/PB – Em Toda a Cidade e Região - Mu-
nicípio: PILAR – UF: PB. Processo: 2012-005732/TEC/AA-1294.

JOÃO FIGUEIREDO DE LIMA – CNPJ/CPF Nº 535.730.307-00, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2403/2012 
em João Pessoa, 9 de agosto de 2012 – Prazo: 94 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
– Veículo KOMBI Placa MZA 2716/PB Cor Branca – Em Toda Cidade – Município: ARACAGÍ – UF: 
PB: PB. Processo: 2012-004300/TEC/AA-0462.

CENTROCOR – CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.330.953/0001-
20, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2789/2012 em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Clínica Médica, na Av. Júlia Freire, 1235 – TORRE – Município: JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-004364/TEC/LO-3367.

PALAZZO ESSENZIALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ Nº 
14.719.148/0001-95, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação - ED. Multifamiliar com 40 Unidades Habitacionais – AC 
7.034,21m² - Jardim Oceania – João Pessoa – PB. Processo: 2012-006095/TEC/LI-1628.

MARCILIO DA SILVA MACEDO – CPF Nº 077.488.314-67, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – REBOQUE – Placa: MOT-7161-PB – Percurso: Pilar – PB e Região – até 
150 km/SEDE SUDEMA. Processo: 2012-006145/TEC/AA/-1503.

LEAL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA – CNPJ Nº 05.040.093/0001-00, 
Inscrição Estadual 16.136.931-6, comunica um furto de 01 Impressora Fiscal de Marca Bematech, 
Fabricação 4708040587987, Modelo MP20F1 II. Conforme Boletim de Ocorrência datado de 24 
de julho de 2012.

ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE ME – CNPJ Nº 04.034.623/0001-36, situada a Rua 
Coronel Valdevino Lobo nº 135, Centro, Brejo do Cruz/PB. Torna público que requereu a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a sua renovação da licença de operação. 
Protocolada sob nº 2012-005162/TEC/LO-3484

CERÂMICA CAJAZEIRAS LTDA – CNPJ Nº 14.768.216/0001-06, CUJO NOME DE FANTASIA É 
CERÂMICA CAJAZEIRAS, situada no Sítio Cajazeiras, S/N, Zona Rural em Cajazeiras/PB nº 135, 
Centro, Brejo do Cruz/PB. Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a sua de licença de operação. Protocolada sob nº 2012-005218/TEC/LO-3498

CÍCERO VITAL DOS SANTOS ME – CNPJ Nº 04.034.623/0001-36, CUJO NOME DE FANTASIA É 
MADEREIRA SANTA RITA situada a Avenida Locutor Valderedo Romão de Oliveira S/N, Bairro Cabo 
Branco, coremas/PB. Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a sua de licença de operação. Protocolada sob nº 2012-005493/TEC/LO-3533

MANOEL MESSIAS LOPES DE OLIVEIRA – CNPJ Nº 08.782.763/0001-55, situada a Rua José 
Américo de Almeida nº 368, Centro, Piancó/PB. Torna público que requereu a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a sua renovação da licença de operação. Protocolada 
sob nº 2012-006099/TEC/LO-3621

GIPAGÁS ARMAZENAGEM REPRES. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS LTDA – CNPJ Nº 
41.226.226/0001-92, situada a Rua  João Fausto nº 174, Conceição/PB. Torna público que requereu 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a sua renovação da licença 
de operação. Protocolada sob nº 2012-006100/TEC/LO-3622

MARCIA ALVES DA SILVA, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
CHEVROLET S 10 –  PLACA  MZX 2006 – CATINGUEIRA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-
006097/TEC/AA-1490

JOÃO BEZERRA NETO, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO FORD F 
4000 –  PLACA  CRY 6722 – CATINGUEIRA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006093/TEC/AA-1488

JAKSON ALEXANDRE DE ARAÚJO, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
CHEVROLET S 10 –  PLACA  MMZ 9992 – SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-006089/TEC/AA-1486

MILSON FERREIRA ALECRIN, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO GOL 
1.0  –  PLACA  JGI 4046 – NAZAREZINHO/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006140/TEC/AA-1499

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL 
– CARRO F 350  –  PLACA  MMU 9754 – SANTA TEREZINHA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-
006148/TEC/AA-1506

FABIO PEREIRA DA SILVA, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO GOL  
–  PLACA  MNG 2440 – SERRA GRANDE /PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006153/TEC/AA-1508

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos 

interessados, que foram declaradas vencedoras e adjudicados os lotes do Pregão Eletrônico 012/2012, cujo objeto 
é o registro de preços para futura e eventual aquisição de papel A4, (ultra ou extra ou super) branco, não reciclável, 
medindo (210x297mm) e papel A4, com as mesmas especificações, com impressão do brasão do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba no centro como marca d’água leve, para atender às necessidades deste Tribunal de Justiça e 
demais unidades deste Poder Judiciário, às empresas BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA 
que ofertou para o Lote 01 o valor de R$ 485.000,00 e DESIGNER GRAFICA LTDA ME que ofertou para o Lote 02 
o valor de R$ 187.000,00.

João Pessoa, 28 de agosto de 2012
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2012
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 11 de Setembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Serviços de recarga de cartuchos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 28 de Agosto de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2012
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 11 de Setembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Execução dos serviços de transporte diversos, conforme itinerário correspondente, com a utilização 
de veículo apropriado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 28 de Agosto de 2012
JOSÉ LUIZ SOBRINHO - Pregoeiro Oficial



TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: ADAUTO ANDRE DE A. NETO
CPF/CNPJ....: 929152214-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            256,00
Cedente.....: RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RO-
DOVIARIOS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043268
Responsavel.: ARCENIO SARMENTO NETO
CPF/CNPJ....: 007716584-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            651,14
Cedente.....: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 
MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043761
Responsavel.: ARCENIO SARMENTO NETO
CPF/CNPJ....: 007716584-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            651,14
Cedente.....: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 
MULTIPLO
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043762
Responsavel.: BRUNO ELLYSSON COSTA DE LIMA O
CPF/CNPJ....: 011818007/0001-31
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            550,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043579
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            960,00
Cedente.....: ALBUQUERQUE PNEUS LIMITADA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043974
Responsavel.: CBM CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006148344/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            496,50
Cedente.....: PAULO ANDERSON PARMERA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044044
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA
CPF/CNPJ....: 009410278/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.681,73
Cedente.....: MERCOPECAS INDUSTRIA E COMER-
CIO LTD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043449
Responsavel.: EARC CONTATOS TELEFONICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 010647339/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            266,80
Cedente.....: AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COMPUT
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043882
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ....: 010739407/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,00
Cedente.....: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MUL-
TIPLO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044090
Responsavel.: J J R CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 006295739/0001-54
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            593,71
Cedente.....: PROJECTA MATERIAL DE CONSTRU-
CAO LTD
Apresentante: PROJECTA MATERIAL DE CONS-
TRUCAO LTD
Protocolo...: 2012 - 044083
Responsavel.: KAFILA CONSTRUCOES E INCORPORA
CPF/CNPJ....: 009380712/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.293,38
Cedente.....: C TRES IND MET LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044319
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E INC.LOC.E 
CONS.LT
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.000,00
Cedente.....: TC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817

Responsavel.: CDF CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ....: 014450769/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            857,00
Cedente.....: A L MADEIRAS LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044282
Responsavel.: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA 
GDB EI
CPF/CNPJ....: 015411628/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,58
Cedente.....: AG COMERCIO DE PRODUTOS EM 
GERAL LT
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043995
Responsavel.: CONST  G M V LTDA
CPF/CNPJ....: 011479321/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044374
Responsavel.: CONST  G M V LTDA
CPF/CNPJ....: 011479321/0001-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             30,00
Cedente.....: B.M.A. LOCACOES LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044367
Responsavel.: D E D CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES L
CPF/CNPJ....: 012443023/0001-50
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            708,00
Cedente.....: MIX COLOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043573
Responsavel.: FRANCISCO SOARES DE ARRUDA
CPF/CNPJ....: 013984319/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,50
Cedente.....: IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS 
PARA V
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044388
Responsavel.: IMPERMANTA ENG E GEOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ....: 004635673/0001-79
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            104,00
Cedente.....: GUARANY HOTEL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044454
Responsavel.: IMPERMANTA ENG E GEOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ....: 004635673/0001-79
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            270,69
Cedente.....: GUARANY HOTEL LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044463
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: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044390
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: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044366
Responsavel.: JETTA CONST  E CONSULT  LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,00

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044191
Responsavel.: MARCO ANTONIO DE JESUS M. 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 034870779-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            230,00
Cedente.....: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044000
Responsavel.: MARCO ANTONIO DE JESUS M. 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 034870779-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044002
Responsavel.: MARCOS FARIAS LIMA
CPF/CNPJ....: 003565612-32
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.469,57
Cedente.....: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Apresentante: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Protocolo...: 2012 - 043832
Responsavel.: MICHELINE DE ARAUJO F. DA NO-
BREGA
CPF/CNPJ....: 884686824-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            140,00
Cedente.....: ODESIO DE SOUZA MEDEIROS
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044001
Responsavel.: NORDESTE PAWER URBANIZACAO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011844046/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            397,09
Cedente.....: WEBER MASCHINENTECHNIK DO 
BRASIL MA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044016
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.628,08
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUI-
MICOS L
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043851
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011784419/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.714,11
Cedente.....: TECPON IND E COM DE PROD QUI-
MICOS L
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043852
Responsavel.: PATRICIA COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 042596824-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,50
Cedente.....: JANICE ALVES DE OLIVEIRA ME
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044085
Responsavel.: ROSANGELA QUEIROGA FERREIRA
CPF/CNPJ....: 006206602/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            154,00
Cedente.....: ECO INFORMATICA COMERCIO E 
SERVICOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043874
Responsavel.: WELLINGTON JOAO DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ....: 217562793-49
Titulo......: CHEQUE           R$          1.678,00
Cedente.....: BWL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BWL DISTRIBUIDORA LTDA
Protocolo...: 2012 - 043830
Responsavel.: WELLINGTON JOAO DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ....: 217562793-49
Titulo......: CHEQUE           R$          1.797,00
Cedente.....: BWL DISTRIBUIDORA LTDA
Apresentante: BWL DISTRIBUIDORA LTDA
Protocolo...: 2012 - 043831
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,  29/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Cedente.....: RENTAL PROJECTA SERVICOS E 
LOCACAO
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044382
Responsavel.: LINDALVA LEITE GOMES
CPF/CNPJ....: 009235342/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,60
Cedente.....: THERMUS AR CONDICIONADO E 
REFRIGERA
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043855
Responsavel.: MARCIO ANDRE RIBEIRO LOPES
CPF/CNPJ....: 027266674-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Cedente.....: VIVENTO COMERCIO MOVEIS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044491
Responsavel.: MEDICALNET DIST  DE MEDIC  E M
CPF/CNPJ....: 010483375/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            857,06
Cedente.....: REDFACTOR FACTORING FOM.COML L
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044496
Responsavel.: MERCADINHO ALTO DO CEU
CPF/CNPJ....: 072347394-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,00
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044112
Responsavel.: MERCADINHO LOPES
CPF/CNPJ....: 086920024-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            499,58
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044132
Responsavel.: ROSANGELA DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ....: 046099404-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             17,00
Cedente.....: FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA
Apresentante: CEF/AG.TRINC. 00.360.305/0037-15.
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044201
Responsavel.: WELLINGTON RAIMUNDO ALVES
CPF/CNPJ....: 013359861/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,40
Cedente.....: NOSSA TERRA DIST DE ESCAPAMEN-
TOS LT
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044344
Responsavel.: WELLINGTON RAIMUNDO ALVES
CPF/CNPJ....: 013359861/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,98
Cedente.....: NOSSA TERRA DIST DE ESCAPAMEN-
TOS LT
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044346
Responsavel.: WELLINGTON RAIMUNDO ALVES
CPF/CNPJ....: 013359861/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            361,98
Cedente.....: NOSSA TERRA DIST DE ESCAPAMEN-
TOS LT
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044345
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisi-
cas e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos 
supra, no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escri-
to, 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,  29/08/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. - CNPJ: 10.800.237/0001-00, torna público 
que a SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE 
OPERAÇÂO Nº 2784/2012, em João Pessoa no dia: 22 DE AGOSTO DE 2012 – prazo: 730 DIAS, 
para a atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , Situado 
na(o): RUA JOSE LUIZ NETO, 02 – CENTRO -  município de: BARRA DE SANTA ROSA – PB.  
Referente ao processo: 2012-002378/TEC/LO-2784.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2012
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 009/2012, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE 45QVA PARA A UPA, de forma parcelada, para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Monteiro, conforme termo de 
adjudicação, em favor da seguinte empresa: GERAFORTE GRUPOS DE GERADORES LTDA, 
CNPJ: 10.618.016/0001-16, no valor total de R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil seissentos reais) 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro - PB, 05 de Julho de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

INALDO CAMELO VIEIRA NETO. – CPF Nº 06.941.074-74 , torna público que requereu em 
27/08/2012à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente:RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃONº 3089/2008 - Residência Unifamiliar– Rua Projetada QD T3 LT 08/09 
– JACUMÃ – MUNICÍPIO DE CONDE – CEP: 58.322-000 - Processo: 2012-006113/TEC/LO-3630.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 029/2012, referente a 

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

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: 
CONSTRUCENTER LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº. 40.953.200/0001-83, e INSC. EST. nº. 
16.092.433-2, estabelecida à PRACA MAJOR JOSE MARQUES GALVAO,226 - CENTRO, 
CAJAZEIRAS, ESTADO DA PARAÍBA, cujo valor da proposta é de R$ 119.333,20 (Cento e 
Dezenove Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos);para tomar conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma 
legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 28 de agosto de 2012

ERIVAN DIAS GUARITA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL No 009/2012 
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, 

de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado 
do pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna 
público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
044/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2011 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM GERADOR 
DE 45 KVA PARA A UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, de forma parcelada, 
para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Monteiro, 
durante o exercício de 2012. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2011. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.000.12.001.10.301.4
012.3015.1036 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2055 – 4.4.90.52 / 12.000.12.
001.10.301.4012.3015.2060 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2068 – 4.4.90.52 
/ 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2069 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.20
71 – 4.4.90.52, EMPRESA VENCEDORA: GERAFORTE GRUPOS DE GERADORES LTDA 
- CNPJ: 10.618.016/0001-16, Valor: R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil e seissentos reais), 
conforme ata de registro de preços acostado ao processo.

Monteiro - PB, 06 de Julho de 2012

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM GERADOR DE 45 KVA PARA A UPA – UNIDADE DE PRONTO 

ATENDIMENTO, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde da Prefeitura de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo 
Licitatório nº. 044/2012, Pregão Presencial nº. 009/2012. DOTAÇÃO: 12.000.12.001.10.301.4012
.3015.1036 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2055 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.3
01.4012.3015.2060 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2068 – 4.4.90.52 / 12.000.12.
001.10.302.4012.3016.2069 – 4.4.90.52 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2071 – 4.4.90.52, VI-
GÊNCIA: o presente contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura 
do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/
Ednacé Alves Silvestre Henrique e: GERAFORTE GRUPOS DE GERADORES LTDA - CNPJ: 
10.618.016/0001-16 – CT Nº 047/2012 – 06.07.2012 – Valor: R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil 
seissentos reais).

Monteiro - PB, 06 de Julho de 2011. 

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

     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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

EXTRATO DE CONTRATO 
28/08/2012
PROCESSO No 029/2012
PREGÃO PRESENICAL No 006/2012
 INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE e,
               CONSTRUCENTER LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DES-

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 033/2012, referente 

a Licitação (tipo menor preço), na modalidade PR EGÃO PRFESENCIAL N° 016/2012 de 07 
de agosto de 2012, com abertura para 21 de agosto de 2012, às 15:00 horas, na sala de 
reunião da Prefeitura Municipal de Uiraúna, e considerando que foram observados todos os 
prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocado a Empresa: 
DEUSDETE SOARES DA SILVA, inscrita no CNPJ/MF n.º 08.924.193/0001-89, e INSC. EST. 
nº. 16.010.779-2, estabelecida à Rua Francisco Euclides Fernandes,36 - Centro, Uiraúna, 
Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 155.978,56(Cento e Cinqüenta e Cinco Mil, 
Novecentos e Setenta e Oito Reais e Cinqüenta e Seis Centavos);para tomar conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma 
legal, sob as penalidades da Lei.

Uiraúna PB 28 de agosto de 2012

GERALDO LUIZ DE ARAUJO
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE CONTRATO
28/08/2012
PROCESSO No 033/2012
PR EGÃO PRESENCIAL N° 016/2012.
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, 

DESTINADOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO.
PARTES:  PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA e,
                DEUSDETE SOARES DA SILVA
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINA-

DOS AO CONSUMO DESTE MUNICIPIO, subordinados a Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
Urbana e Rural.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 155.978,56 
(Cento e Cinqüenta e Cinco Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Cinqüenta e Seis Centavos), 
correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 – Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2012.
SIGNATÁRIOS:
GERALDO LUIZ DE ARAUJO – Pela Prefeitura Municipal de Uiraúna
DEUSDETE SOARES DA SILVA – Pela Contratada

PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
COMARCA DA CAPITAL – 12ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

Fórum Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
Av. João Machado, s/n, centro, João Pessoa/PB, CEP 58013-520. PABX (83) 3208-2400.
ESTADO DA PARAÍBA. PODER JUDICIÁRIO. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL. 

COMARCA DA CAPITAL. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. A DRA. 
GIOVANNA LEITE LISBOA LUCENA, Juíza de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Comarca 
de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL vir ou dele conhecimento tiver que perante este Juízo e Cartório do 12º Ofício 
Cível TRAMITA UMA Ação de Usucapião de número 2002011044723-8, promovida por José 
Gonzaga dos Santos em face dos herdeiros de Ascendino Nóbrega, que tem por objeto um imóvel 
situado na Rua Maria Rosa, 1000 , bairro de Manaira, João Pessoa/PB, sendo confrontando, 
pela esquerda, com a casa de número 974, à direita com a casa de número 1008, à frente com 
a lateral do Edf. São George, antigo lote e ao fundo, com a casa 953 da Rua Silvino Chaves, 
em Manaíra. Através do presente, CITA-SE OS HERDEIROS DE ASCENDINO NÓBREGA, 
bem como os eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos e seus cônjuges se 
casados forem. Tudo conforme despacho proferido nos autos supramencionados, o qual tem o 
teor seguinte: “Vistos, etc. Citem-se por edital, este com o prazo de 30 dias, os herdeiros incertos 
e não localizados, bem como demais interessados incertos e desconhecidos, para contestarem 
no prazo de 15 dias. Em todas as citações deverão constar as advertências do artigo 285 do 
CPC. Giovanna Leite Lisboa Lucena – Juíza de Direito em Substituição na 12ª Vara Cível da 
Capital”. Portanto, pelo presente Edital, Cita os mencionados interessados para contestarem, 
querendo, a ação no prazo de 15 dias, advertindo-os para o disposto no artigo 285 do CPC, em 
que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 
Fluindo os 15 dias após o término dos trinta dias indicados neste EDITAL. O presente edital 
será publicado uma vez no Diário de Justiça e duas vezes em jornal de grande circulação na 
localidade. Será igualmente afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de João 
Pessoa, aos 16 de agosto de 2012. Eu, Leyla Karenina Monteiro, Técnico Judiciário, digitei-o 
e subscrevi. Giovanna Leite Lisboa Lucena. Juíza de Direito.

GIOVANNA LEITE LISBOA LUCENA
JUIZ DE DIREITO TITULAR 12ª VARA CÍVEL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO NORDESTE
1o GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

(1 o Grupamento de Engenharia / 1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nr 30/2012
OBJETO: Seleção de empresas, mediante pregão eletrônico, para fornecimento de veículos, 

destinada ao Cmdo 1º Grupamento de Engenharia (1º Gpt E), conforme especificações constantes 
no Anexo I do Edital. 

FORNECIMENTO (GRATUITO) DE EDITAL E INFORMAÇÕES: a partir das 09:00 horas do dia 
28/08/2012, no sitio www.comprasnet.gov.br ou no 1º Grupamento de Engenharia, situado à Av. 
Pres. Epitácio Pessoa, 2.205 – Tambauzinho – João Pessoa/PB. ABERTURA DA SESSÃO: às 10:00 
horas (horário de Brasília) do dia 10/09/2012,  no sítio www.comprasnet.gov.br. 

João Pessoa-PB, 28 de agosto de 2012.

DOMINGOS SÁVIO DIAS BRAGA – Cel 
Ordenador de Despesas

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de polpa de frutas e 
hortifruti granjeiros diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 28 de Agosto de 2012

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

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 CONDADO

AVISO DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012
OBJETIVO: Credenciamento para futura Contratação de Serviços de locação de veículo tipo 

utilitário, adaptado para transporte de passageiro, destinado ao transporte de estudantes no município 
de CONDADO, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital

DATA DA REÚNIÃO: 13 de Setembro de 2012, ás 08:40 horas.INFORMAÇÕES: Os inte-
ressados poderão obter o Edital na no prédio da Prefeitura, na Rua  Padre Amâncio Leite , 395 
,centro- município de 

Condado- PB, 28 de Agosto de 2012 
MARICELIA COSTA CARREIRO 

Presidente        
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012
OBJETIVO: Contratação de locação de veiculo de carga tipo caminhão PIPA com capacidade 

mínima de  7 m3 de água , visando atender o programa de abastecimento D’água de carros pipas 
para atendimento emergencial da população atingida pela estiagem. ABERTURA 05 de Setembro 
de 2012 as  09:00:00 hs 

INFORMAÇÕES: No prédio da Prefeitura, na Rua Padre Amâncio Leite, 395 município de 
Condado – PB

Condado- PB,28 de agosto de 2012  
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SÁ

PREGOEIRA OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
EXTRATO DE CONTRATO CONCORRÊNCIA 003/2012.

CONTRATO 0104/2012 OBJETO: Serviços de Manutenção, Conservação e Limpeza Urbana 
no Município. Valor Total: R$ 1.895.882,88. Contratante: Prefeitura Municipal de Sapé. Contratado: 
SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, C.N.P.J. sob o nº 04.285.337/0001-43. VIGÊNCIA: 
24/08/2013.

Sapé, 24 de agosto de 2012. 
João Clemente Neto 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93  - Centro – Santa Rita - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 103/2012
PREGÃO PRESENCIAL
Tipo da licitação: menor preço unitário
Objeto: fornecimento de fármacos sintéticos, destinados ao Programa da Assistência Farmacêu-

tica Básica e Programa de Saúde Mental, para atendimento da população carente do Município.
Amparo legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. 
Valor Total do Contrato: R$ 701.890,00
Contratado: Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Homologação/Adjudicação: 12/07/2012, Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, Prefeito Municipal.

Santa Rita, 12 de Julho de 2012
Marcus Odilon Ribeiro Coutinho

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93  - Centro – Santa Rita - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 103/2012
PREGÃO PRESENCIAL
Tipo da licitação: menor preço unitário
Objeto: fornecimento de fármacos sintéticos, destinados ao Programa da Assistência Farmacêu-

tica Básica e Programa de Saúde Mental, para atendimento da população carente do Município.
Amparo legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. 
Valor Total do Contrato: R$ 214.073,63
Contratado: Mais Saúde Farma Ltda.
Homologação/Adjudicação: 12/07/2012, Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, Prefeito Municipal.

Santa Rita, 12 de Julho de 2012
Marcus Odilon Ribeiro Coutinho

Prefeito Constitucional
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SANTA RITA

Rua Juarez Távora, 93  - Centro – Santa Rita - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 103/2012
PREGÃO PRESENCIAL
Tipo da licitação: menor preço unitário
Objeto: fornecimento de fármacos sintéticos, destinados ao Programa da Assistência Farmacêu-

tica Básica e Programa de Saúde Mental, para atendimento da população carente do Município.
Amparo legal: Lei 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores. 
Valor Total do Contrato: R$ 1.676.824,94
Contratado: Phospodont Ltda.
Homologação/Adjudicação: 12/07/2012, Sr. Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, Prefeito Municipal.

Santa Rita, 12 de Julho de 2012
Marcus Odilon Ribeiro Coutinho

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
12ª VARA CÍVEL

Avenida João Machado, nº 532 – Jaguaribe – João Pessoa/PB, CEP 58.013-520, Fone (083) 
3208-2485.

EDITAL PRAZO: 20 DIAS
COMARCA DA CAPITAL. 12ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 

200.2008.037.499-0. Ação Monitória. A MM. Juíza de Direito em Substituição da vara supra, em 
virtude de lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhecimento que, 
através deste CITA o promovido S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ n. 04.966.148/0001-36, com endereço na Av. Dom Pedro II, 1269, sala 306, Centro, 
Cep. 58.040-530, João Pessoa-PB, que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para responder aos termos da ação Monitória, processo n. 200.2008.037.499-0, que se processa 
perante este Juízo, movida por UNIMED JOÃO PESSOA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
sob o n. 08.680.639/0001-77, que tem por finalidade a citação do promovido acima qualificado, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor do débito R$ 4.074,61 (quatro 
mil, setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), podendo neste prazo, oferecer embargos. 
Anotando-se que, cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e honorários advocatícios, 
e que, não cumprida a obrigação nem oferecendo embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 
título executivo judicial. Dra. Giovanna Leite Lisboa Lucena, MM. Juíza de Direito em Substituição. 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, 
expedi o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. João Pessoa-PB, 04/07/2012. Eu, 
Edilene Rita de Sousa, Técnica Judiciária, o digitei e assino.

GIOVANNA LEITE LISBOA LUCENA
JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS. A Dra. Maria das Graças Fernandes Duarte, 
Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, 
em virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que por este Juízo e cartório se processam aos termos de uma Ação Monitoria, processo 
número 2002011000172-0, promovida por R FERNANDES E CIA contra ALEXANDRE JOSÉ CAR-
VALHO CLEMENTE. E, é o presente para CITAR ALEXANDRE JOSÉ CARVALHO CLEMENTE, 
CPF/MF 021.744.334-60, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de quinze (15) 
dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 3.391,64 (três mil, trezentos e noventa e um reais 
e sessenta e quatro centavos), hipótese em que ficará isento de pagamento de custas processuais 
e honorários advocatícios, ficando advertida de que não sendo embargada a ação ou rejeitados 
os embargos, constituir-se-a de pleno direito o título executivo judicial. E, para que mais tarde não 
se alegue ignorância mandou o MM juiz expedir o presente edital que será publicado duas vezes 
em jornal de grande circulação e uma vez no DJ. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de 
João Pessoa, Capital do estado da Paraíba, aos 21 de abril de 2012. Eu, (Izaura Gonçalves de 
Lira), analista judiciária, digitei.

MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DUARTE, 
JUÍZA DE DIREITO
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