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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$ 2,047 (compra) R$ 2,048 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,970 (compra) R$ 2,11 0 (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

15h51

03h23

2.4m

2.5m
baixa

baixa

09h30

21h43

0.2m

0.3m

l Vestibular da Universidade Federal de Campina inscreve de hoje até o dia 26
 
l Guarabira sedia a IV Conferência Paraibana de Educação para o Trânsito 
 
l Pagamento de agosto dos servidores do Estado será feito hoje e amanhã

l Terminam 6a feira as inscrições para o Prêmio de Redação João Pedro Teixeira

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Policiais
Rodoviários 
da PB voltam
ao trabalho

UFPB: alunos 
ocupam Reitoria 
em apoio aos 
professores
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Projovem abre 
7 mil vagas em 
94 municípios

O ex-presidente da Acade-
mia Paraibana de Letras, Joa-
cil de Britto Pereira, morreu 
ontem pela manhã no Hospi-
tal Dom Rodrigo. PÁGINA 8

O programa Projovem Trabalhador 
do Governo do Estado inicia no dia 10 
de setembro as inscrições para cursos 
de qualificação em 94 municípios pa-

Morre aos 89 
anos o escritor 
paraibano Joacil 
de Britto Pereira

Apl dE luTO

Areia ao som de Elba Ramalho

Turismo rural em alta

A cantora Elba Ramalho é a principal atração da abertura oficial do XIII Festival de Artes de Areia, que 
terá a presença do governador Ricardo Coutinho e do secretário de Cultura, Chico César. PÁGINA 5

Nublado com 
chuvas ocasionais

Escritor estava internado desde o último sábado

raibanos. Serão oferecidas 7.035 vagas 
para jovens com idade entre 18 e 29 
anos, que terão direito a bolsa-auxílio 
no valor de R$ 600.  PÁGINA 15

Redução de IPI
é prorrogada 
para estimular 
o consumo

A Paraíba é o 4o Estado do Nordeste com mais produtos e roteiros no setor
do turismo rural. De hoje a sábado, Estado sedia a 8a Ruraltur. PÁGINA 9
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É impressionante – aliás, é irritante – 
constatar como alguns representantes do 
parlamento brasileiro não conseguem, 
por ignorância, má fé ou desídia, entrar 
em sintonia com o sentimento majoritá-
rio da população. Qualquer pesquisa, por 
mais rápida que seja, nos sites da Câmara 
Federal ou do Senado, revela centenas de 
projetos de lei que caminham na contra-
mão do que se passa nas ruas.

 Não se está aqui a falar daquelas 
leis ridículas que se destacam pela bizar-
rice. Quem não se recorda da anedota que 
faz referência ao vereador que, para agra-
dar ao prefeito, propôs a revogação da lei 
da gravidade? Do que se está a comentar 
é que, em termos de produção legislativa, 
o que ocorre no Brasil está longe de ser 
uma piada. É fato e seria cômico se não 
fosse trágico.

 Vamos a um exemplo atual: está 
em discussão no Congresso Nacional 
projeto de lei que autoriza agentes, guar-
das prisionais, guardas portuários e in-
tegrantes de escoltas de presos a portar 
arma de fogo fora de serviço.

A proposta modifica o  Estatuto do 
Desarmamento e assegura a esses agen-
tes de segurança o direito de portar arma 
de fogo, particular ou fornecida pela 
instituição onde trabalham, a qualquer 
tempo e em qualquer ponto do território 
nacional. Atualmente, essa permissão é 
limitada a poucas categorias, incluindo 
integrantes das Forças Armadas, agentes 

vinculados à Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin) e à Presidência da Repúbli-
ca e da Polícia Federal. 

Aparentemente, mas só aparente-
mente, o projeto tem motivação justifi-
cada. Na verdade, o que ocorre é que os 
parlamentares que formam a chamada 
“bancada da bala”, no Congresso Nacio-
nal,  não desistem nunca  de procurar e 
propor brechas para flexibilizar o Estatu-
to do Desarmamento. 

Não se desconhece a polêmica que 
marca o tema do desarmamento. Entre 
os defensores da revogação do estatuto, 
o grande argumento é que o Estado só 
desarmou os cidadãos de bem, deixando 
armados os bandidos e marginais  
que infernizam a vida de todos e trans-
formam o Brasil num dos países mais vio-
lentos do mundo.

Esse argumento é claramente fala-
cioso. O cidadão de bem – se for do bem 
– não tem e nunca terá a mesma habili-
dade, no uso das armas, demonstrada 
pelos agentes do crime. E se todos esti-
verem armados, uma simples discussão 
de trânsito pode redundar num caso de 
homicídio. 

Ontem, na reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, o pro-
jeto de lei (do armamento) foi, ainda 
bem, retirado de pauta. Vai voltar, mas os 
parlamentares reconheceram que, no mí-
nimo, a questão deve passar por exame 
mais profundo. Foi uma sábia decisão.  

O Brasil demorou a declarar guerra 
à Alemanha. Foi preciso a Kriegsmarine 
afundar 33 barcos brasileiros e o presi-
dente Roosevelt pressionar o ditador Ge-
túlio Vargas para que o Brasil declarasse 
guerra ao Eixo e cedesse Parnamirim para 
sediar a grande base norte-americana, 
considerada o Trampolim para a África, 
onde os generais Montgomery e Rommel 
se enfrentavam. De Parnamirim partiram 
os aviões para combater o Afrika Korps, e 
os japoneses na Ásia.

Não faltou quem dissesse que os 
mercantes brasileiros eram afundados 
pelos norte-americanos, tal a importân-
cia que representava a entrada do Brasil 
na guerra, com a cessão de Parnamirim, 
incrustada no proeminente nordestino, 
num dos extremos do estreito Natal-
-Dakar. Roosevelt chegou a ameaçar Ge-
túlio de invadir o Nordeste Brasileiro se 
Parnamirim não fosse cedida aos ianques. 

O fato é que a base foi entregue, a 
guerra declarada e os torpedeamentos 
reduzidos. Reservistas foram convo-
cados. Nem todos foram aceitos: meu 
tio Agilberto Sitônio foi rejeitado como 
voluntário, pois havia sido expulso do 

22º Batalhão de Caçadores quando era 
cabo naquela unidade e guerreara com 
uma patrulha da polícia no Mirante das 
Trincheiras.

No Nordeste, as praias foram guar-
necidas para prevenir o desembarque 
alemão. Entre os guerreiros das praias 
estava o Cabo 545 – Joacil de Brito Perei-
ra. Não sei por que o coronel comandante 
do 15º RI (que substituíra e absorvera 
o 22º BC em 1941) deu um esbregue e 
uma tapa no Cabo 545 (Joacil, Agilberto 
e Hitler tinham a mesma patente: eram 
cabos). Joacil não assimilou a tapa do co-
ronel e rebateu com um murro que deitou 
as estrelas gemadas no chão. 

O Cabo 545 foi condenado pela 
Corte Marcial à prisão militar na ilha de 
Fernando Noronha. Ficou numa cela que 
era invadida pelas águas quando a maré 
subia. Mas, quando saiu de lá, se fez advo-
gado, professor de Direito, secretário da 
Segurança, deputado estadual e federal, 
presidente da Academia Paraibana de 
Letras, da União Brasileira de Escritores, 
do Instituto Histórico e Geográfico Parai-
bano e membro de instituições jurídicas 
nacionais. Que murro, hein?

Editorial

Um
Cavalos no Senado

 É melhor sem armas

Joacil, o Cabo 545

Martinho Moreira Franco Otávio Sitônio Pinto
Jornalista

martinhomoreira.franco@bol.com.br
Jornalista

sitoniopinto@gmail.com
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UN
A campanha política navega 
hoje em dia em nível hi tech nun-
ca antes imaginável, contando 
com ferramentas emergentes, 
como redes sociais, por exem-
plo, que estreitam a distância 
entre o candidato e o eleitor, 
permitindo uma leitura mais 
aproximada das partes.
Paradoxalmente, o que não muda 
parece ser a postura de alguns  
candidatos em campanha, eter-
namente presos à mentalidade 
das mentiras e promessas utópi-
cas como plano de governo. Esse 
tempo foi-se com outros entu-
lhos do atraso,  mas eles ignoram 
essas mudanças já absorvidas 
pela população. Depois querem 
explicações das urnas.

Em breve toda a Paraíba es-
tará coberta por uma ampla 
rede de fibra ótica,  uma 
infraestrutura essencial ao 
desenvolvimento tecnoló-
gico do estado, permitindo 
rápida transmissão de da-
dos e atração de empreen-
dimentos, sobretudo, Call 
Center.

Entre os  estudantes medalha de 
ouro, no Rio de Janeiro, cerimônia 
que contou com a presença da pre-
sidenta da República, Dilma Rousseff,  
por seu desempenho na 7ª Olim-
píada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas, encontra-se João 
Lucas Gambarra, de 17 anos,  aluno 
engenharia mecânica na UFPB. 

Esta sexta-feira a “SOS Rio 
Paincó” promove evento am-
biental na Câmara Municipal de 
Itaporanga, reunindo ambien-
talistas e autoridades do setor. 
Nos  temas a serem abordados 
estão resíduos sólidos, esgota-
mento sanitário e coleta seleti-
va, dentre outros.

Um dos crimes eleitorais  mais insolente e desumano vem ocorrendo 
em vários municípios da Paraíba e que deve estar se repetindo em 
outros estados nessa fase que a estiagem prolongada vem casti-
gando o semiárido nordestino: a compra de voto pela oferta de água. 
Comunidades recebem carros-pipa comprado pelos candidatos, em 
troca  de votos. 

ULTRAPASSADOS

TECNOLOGIA

PREMIADO AMBIENTAL

VOTO DA SECA

SHOW DE CHICO

Estão sendo ultimados os pre-
parativos para a realização do 
II Fórum Empresarial de Turismo 
de João Pessoa, a ser realizado 
no dia 28 de setembro, no Au-
ditório da Estação Cabo Branco. 
O evento objetiva disseminar 
iniciativas de sucesso e esti-
mular o debate que contemple 
as áreas privadas e públicas do 
turismo.
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Quem me mandou falar, quinta-feira 
passada, sobre a terceira campanha 
eleitoral em que trabalhei? Ao menos um 
leitor da coluna estranhou o registro. Não 
era para menos. À memória dele só ocor-
reu a campanha de Wilson Braga para 
governador, em 1982, antecedendo à de 
Burity, em 1986, à qual me referi, lem-
bram? Ou seja, eu só teria duas campa-
nhas no currículo até então. Na verdade, 
trabalhei, sim, no comitê de propaganda 
de Wilson, mas a minha estreia, nessa 
seara, foi na década de 1970, na campa-
nha de Domício Gondim e Milton Cabral 
para o Senado, estando João Agripino no 
governo.

E devo dizer que também guardo 
marcantes lembranças daquela mi-
nha primeira incursão nesse campo. A 
começar pelo título do texto anunciando 
o comício inaugural programado para a 
Rua Barão de Mamanguape: “O Senado 
começa na Torre” - criação de Gonzaga 
Rodrigues, um dos quatro profissionais 
contratados por Domício, por indica-
ção de Noaldo Dantas, para o comitê de 
imprensa  do candidato (os demais eram 
Biu Ramos, Otinaldo Lourenço e o locutor 
que vos fala).

Aquele apelo (“O Senado começa na 
Torre”) deixou-me tão impressionado, 
pela concisão, que, a partir dali, passei 
a me interessar por publicidade, embo-
ra jamais tenha chegado a publicitário. 
Não é a tal frase, contudo, a que me faz 
guardar, vivíssima, a lembrança da minha 
estreia em comitês de campanha elei-
toral. É, sim, uma outra, cunhada após 

a vitória dos dois candidatos da Arena, 
então partido do governo, sobre os con-
correntes do MDB, da oposição, em plena 
vigência do regime militar instaurado no 
país em 1964.

Aqui cabe abrir um parêntese para 
situar a bendita frase no contexto em que 
foi cunhada. É que os nomes concorren-
tes a duas cadeiras da Paraíba no Senado 
tornavam a disputa aparentemente uma 
barbada para o MDB. Afinal, o partido 
de oposição competia com o lendário 
Argemiro de Figueiredo, candidato a 
reeleição, e com o deputado Humberto 
Lucena, um dos líderes da oposição ao 
governo militar, na Câmara Federal. Já a 
Arena submetia ao crivo do eleitorado 
os nomes de Domício Gondim, suplente 
que assumira o Senado depois que João 
Agripino se elegeu governador, e Milton 
Cabral, deputado federal sem a expres-
são de Humberto, longe disso.  Fecha o 
parêntese,

Pois bem, do alto do prestígio po-
pular que conquistou no seu governo, 
João pegou Domício e Milton Cabral pelo 
braço, assumiu a campanha pela eleição 
dos dois e os conduziu ao Senado. Proeza 
que, inspirando-se na nomeação do 
cavalo Incitatus para o Senado romano 
(façanha atribuída ao paranoico impera-
dor), resultou na frase que ainda hoje não 
quer calar: “Calígula botou um cavalo no 
Senado; João Agripino botou logo dois”. 
Não foi bem o caso, faço a ressalva, posto 
que Domício e Milton exerceram bem os 
seus mandatos. Mas que a frase ainda 
hoje é uma patada, é.

O polivalente administrador,  
o cantor e compositor Chico 
César, será atração do MPB 
Petrobras, no Teatro Tobias 
Barreto, em Aracaju, no pró-
ximo dia 04 de setembro. 
Chico César fará um show de 
voz e violão baseado no DVD 
“Aos Vivos Agora”.



Rita Mascarenhas
Presidente da Associação Guajiru

Proteção para as 

“Os estudos 
mostram que 
a cada mil 
tartaruguinhas, 
apenas uma ou 
duas chegam à 
idade adulta”

Quando foi criada a Asso-
ciação Guajiru e qual a sua fi-
nalidade?

A Associação Guajiru: Ciência 
- Educação - Meio Ambiente foi fun-
dada em março de 2002. Ela é uma 
Ong, que surgiu da necessidade de 
proteger as tartarugas marinhas 
da Praia de Intermares e do Bes-
sa. Tudo começou quando eu, meu 
marido e meu filho, estávamos ca-
minhando na Praia de Intermares 
e vimos umas marcações na areia. 
Achamos que era o trabalho de um 
biólogo. Então ficamos sabendo que 
era o Valdi, dono do Bar do Surfista, 
que cuidava dos ninhos encontra-
dos na praia. Nós nos juntamos a 
ele e criamos a Ong e hoje temos 
o projeto que cuida das tartarugas 
que é chamado Projeto Tartarugas 
Urbanas.

Por que as tartarugas es-
tão ameaçadas de extinção?

As tartarugas marinhas es-
tão ameaçadas de extinção, por-
que há lixo e produtos tóxicos no 
mar e na areia das praias, porque 
muitas pessoas matam as tarta-
rugas para comer, porque muitas 
pessoas coletam os ovos na areia 
para comer e porque as tarta-
rugas se enroscam em redes de 
pesca e morrem afogadas. Outras 
vezes os pescadores matam as 
tartarugas para que elas não ras-
guem as redes de pesca. É comum 
encontrar tartarugas mortas na 
praia marcadas por redes e com 
ferimentos de facas ou outras ar-
mas.

Qual é a maior preocupação da 
Ong?

A nossa maior preocupação é a 
de preservar a espécie. Os estudos 
mostram que a cada mil tartarugui-
nhas, apenas uma ou duas chegam 
à idade adulta. Outro dado assus-
tador que preocupa os biólogos é 

que as tartarugas marinhas são 
da época dos dinossauros e que 

hoje só existe no mundo 10% 
da quantidade que existia há 

100 anos.

Qual é a linha de 
atuação do projeto?

O Projeto Tarta-
rugas Urbanas trabalha 
com o monitoramento 
dos ninhos das tarta-
rugas nas áreas da 

praia, resgate aos 
animais doentes 
que são encon-
trados, estudos e 
acompanhamento 
para saber quais as 
causas das mortes 
dos animais, além 
da educação am-

biental cujo obje-
tivo é levar informa-
ções para a população 

sobre a importância 
da preservação e o que 
deve ser feito para que 
esses animais conti-
nuem existindo na terra.

Aonde se desenvolve o tra-
balho de educação ambiental?

O nosso trabalho de educa-
ção ambiental é desenvolvido nas 
escolas e na sede da Ong que fica 
localizada no Bar do Surfista, na 
praia de Itermares. Esse trabalho 
é feito através de palestras que 
pode ser feitas nas próprias esco-
las, como também em eventos ou 
onde existirem pessoas dispos-
tas a receberem informações so-
bre nosso trabalho. Dentro dessa 
área, todos os dias nós recebemos 
em nossa sede no horário da ma-
nhã e da tarde, turistas que assis-
tem nossas palestras educativas. 
Ou seja, hoje a nossa Ong faz par-
te da rota do turismo do Litoral 
Norte da Paraíba. 

Qual é a área de atuação do 
Projeto Tartarugas Urbanas?

A área de trabalho da equipe 
do Projeto Tartarugas Urbanas 
ainda é pequena, pois o trabalho é 
todo voluntário e depende da do-
ação de material da comunidade e 
amigos. Mas a maior parte do ma-
terial é comprada pelos próprios 
membros que querem preservar 
as praias da Paraíba e os animais 
e plantas que vivem nelas. Todos 
os dias pela manhã uma equipe 
percorre as praias a pé em busca 
de novos ninhos que são cercados 
e catalogados no trecho de sete 
quilômetros de extensão que é 
iniciado em frente ao MAG Shop-
ping, na Praia do Bessa até Ponta 
de Campina, município de Cabe-
delo.

Como é realizado o trabalho 
de proteção à espécie?

A nossa equipe constrói em 
volta do ninho um cercado de 
madeira e tela para evitar que os 
carros atropelem os ninhos e que 
as pessoas caminhem sobre eles, 
pois os ovos podem ser rompidos 
ou as tartaruguinhas esmagadas. 
Outra coisa importante para a 
construção dos cercados é que as 
tartaruguinhas quando nascem 
vão atrás da luz e se há postes 
ou casas por perto ao invés de ir 
atrás da luz do mar vão atrás da 
luz elétrica e morrem desidrata-
das e cansadas longe do mar.

Existem leis que protejam a 
preservação das tartarugas?

Sim. Segundo portaria nº 
10, emitida pelo Ibama no ano 
de 1996, é proibido o tráfego 
de veículos em áreas de desova 
das tartarugas, contendo os se-
guintes itens: 1º - Matar as tar-
tarugas atropeladas; 2º - Impe-
dir que as tartarugas saiam da 
água para desovar, pois elas se 
assustam com as luzes e o ba-
rulho do motor; 3º Endurecer a 
areia e impedindo as tartarugas 
de cavarem para pôr os ovos; 
4º - Passar por cima dos ninhos 
arrebentando os ovos; 5º - Im-
pedir que os filhotes cavem para 
sair, e acabem morrendo no pró-
prio ninho.

Como acontece o período 
de reprodução das tartarugas?

O período de reprodução das 
tartarugas marinhas começa um 
pouco antes do verão e termina 
por volta do mês de abril do ano 
seguinte. São mais ou menos oito 
meses de trabalho todos os dias. 

Desde a implantação da Ong 
quantos ninhos foram protegidos?

Desde a sua implantação nós 
preservamos cerca de mil ninhos dos 
quais nasceram 120 mil tartarugui-
nhas que foram colocar com vida ao 
mar.

Quando foi iniciado o período 
de reprodução da temporada 2011 
a 2012?

A temporada desse ano já foi en-
cerrada. Ela foi iniciada em outubro 
de 2011 e veio até julho de 2012 e, no 
total, nasceram mais de oito mil tarta-
ruguinhas na temporada.

De onde vem os recursos 
para manutenção da Ong?

O nosso trabalho é voluntário 
e conta com a ajuda da população 
e das vendas da nossa loja, onde 
a pessoa pode doar determinada 
quantidade ou comprar nossos 
produtos, a exemplo de camisas, 
chapéus, bolsas, chaveiros, entre 
outros que levam a logomarca 
do Projeto Tartarugas Urbanas. 
Nós estamos lutando para termos 
uma sede própria e ampliar a nos-
sa atuação, a exemplo da criação 
de um museu porque nós temos 
material suficiente para isso. Para 
nossa sobrevivência nós conta-
mos também com a colaboração 
dos turistas porque a Ong faz par-
te da rota do turismo paraibano.

O que uma pessoa deve fa-
zer quando encontrar tartaru-
gas na praia ou pessoas violan-
do seus ninhos?

Quando você encontrar al-
guém cometendo um crime contra 
as tartarugas, basta apenas telefo-
nar para nossa Ong no 9129-7496 
ou ligar para Polícia Florestal ou 
Ibama no 3218-7222. É bom aler-
tar que isso é um crime ambiental 
e quem for pego poderá ser preso 
ou pagar multa por cada ovo de 
tartaruga furtado no valor de R$ 
500,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de agosto de 2012

EXCLUSIVO

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

m trabalho voluntário que desde a sua implantação, 
em 2002, já salvou cerca de mil ninhos de tartarugas, 
de onde nasceram 120 mil filhotinhos que puderam 
chegar com vida ao mar. Esse é o trabalho realizado 
pelo “Projeto Tartarugas Urbanas”, da Ong “Associação 
Guajiru: Ciência - Educação - Meio Ambiente”, cujo 
objetivo é a proteção de áreas de alimentação e 
reprodução de tartarugas marinhas, animais ameaçados 
de extinção em praias urbanizadas da Grande João 
Pessoa. De acordo com a bióloga Rita Mascarenhas, uma 
das fundadoras, o trabalho de monitoramento é feito 
em 7km de praias e o acompanhamento dos ninhos, 
filhotes e animais doentes é árduo. São necessárias 
longas caminhadas todos os dias, por vários meses do 
ano, independente das condições climáticas, carregando 
equipamentos e materiais para proteção dos ninhos, 
necropsias ou nascimentos de filhotes. Dentro de 
seu quadro técnico, a Ong conta com profissionais 
capacitados e habilitados. Na entrevista a seguir, a 
bióloga fala sobre o projeto e revela que hoje ele está 
inserido no turismo do Litoral Norte da Paraíba.

U
tartarugas marinhas
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Em cima da hora

Estudantes ocupam Reitoria da 
UFPB em apoio aos professores

greve nas federais

Eles prometem permanecer 
no local por tempo 
indeterminado

Cerca de 30 estudantes 
ocuparam o hall da Reito-
ria da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) no final 
da tarde de ontem, prome-
tendo permanecer no local 
por tempo indeterminado. 
A iniciativa foi em protesto 
à falta de negociação do go-
verno com os docentes, que 
decidiram manter a greve 
em assembleia realizada na 
manhã de ontem. Discen-
tes dos campi de Rio Tinto, 
Areia e Mamanguape esta-
vam sendo esperados para 
fortalecer o movimento, 
assim como outros do Cam-
pus I. Alunos de Música, que 
participavam de um evento 
no prédio, prometeram lan-
çar uma nota de apoio. A 
greve completou 100 dias 
na última sexta-feira (24).

Sentados em círculo 
ao lado das faixas e car-
tazes utilizados durante a 
assembleia, os estudantes 
afirmaram que a ocupação 
tem como objetivo dar mais 
visibilidade à greve e pres-

ALMEIDA TÊXTIL LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.504.764/0001-66, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2895/2012 
em João Pessoa, 27 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de 
Artefatos Têxteis para uso doméstico, na Rua Angelina Mariz Maia – Nº 616 – Tabajara – LOT. 
São Paulo – Município: CATOLÉ DO ROCHA - UF: PB. Processo: 2012-004257/TEC/LO-3348.

MONTENEGRO LEAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.364.926/0001-
08, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia - ED. Multifamiliar com 03 Unidades Habitacionais AC-220,59m² - Gramame – João 
Pessoa – PB. Processo: 2012-006088/TEC/LP-1083.

MADECON – MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO – CNPJ Nº 11.869.610/0001-42, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da Licença de Operação Nº 3096/2010 – Comércio Varejista de Materiais de Construção Civil AC-
-234m² - Jardim Jericó II – Cabedelo – PB. Processo: 2012-006111/TEC/LO-3628.

SANDRA VALÉRIA FUOCO SANTOS - CNPJ Nº 41.204.413/0001-75, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 2477/2010/proc. Nº 2010-003617 – Comércio Varejista de Material de Construção – 
AC: 60m² - Cabedelo – PB. Processo: 2012-006107/TEC/LO-3626.

SANDRA VALÉRIA FUOCO SANTOS – CNPJ Nº 41.204.413/0001-75, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Cadastro Consumidor Flo-
restal (P. JURIDICA) – Comércio Varejista de Material de Construção – Cabedelo – PB. Processo: 
2012-005964/TEC/CADPJ-069.

JOSÉ MAURICIO DE LIMA – CNPJ Nº 14.571.807/0001-99, torna público que                             re-
quereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
- Fabricação de Gesso e Estuque – AC: 120,0m² - Funcionários II - João Pessoa – PB. Processo: 
2012-006106/TEC/LO-3625.

JOVENILDO BARROS DE OLIVEIRA – CNPJ/CPF Nº 472.463.751-04, torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2894/2012 em João Pessoa, 17 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifica-
ção Multifamiliar C/04 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa 
séptica e sumidouro), na Rua Eng. Franklim Pereira da Silva, QD 036, LT 465 – Cuia – Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-005203/TEC/LO-3493.

JOSÉ MARANHÃO DE FIGUEIREDO – 400.564.903-30, torna público que requereu à SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar 
com 04 Unidades Habitacionais – AC: 185.97m² - Portal de Gramame – João Pessoa – PB. Processo: 
2012-005605/TEC/LP-1035.

BRUNO PEREIRA DA SILVA – CPF Nº 060.221-054-20, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – SANTANA – Placa: MNW-7470-PB – Percurso: Aracagí – PB e Região. 
Processo: 2012-005606/TEC/AA-1227.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
ESTADO DA PARAÍBA

CNPJ (MF)01.612.757/0001-07
Av. Manoel José das Neves – S/N – CEP 58588-000

Fone: 0XX83-3306-1057 ou 3306-1058
PORTARIA Nº612/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR,VALTH MENEZES GUIMAEÃES, CIC Nº 027.701.094-21 classificado em 

1ºlugar para o Cargo Efetivode MÉDICO DO PSF, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 de 28 
de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabelecido no Anexo III, 
da referida   Lei e lotação na Secretaria de Saúde,conforme Estrutura Organizacional da Lei Nº 
140/2008,  de 15 de  Abril de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em 28de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº613/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, GREGÓRIO DE SOUZA CORDEIRO, CIC Nº 011.922.784-37 classificado em 

1º lugar para o Cargo Efetivode MÉDICO VETERINÁRIO, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 
de 28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabelecido no 
Anexo III, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Saúde, conforme Estrutura Organizacional da 
Lei Nº 140/2008, de 15 de Abril  de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº614/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR,JOANA CHRISTINA DE SOUZA BRITO, CIC Nº 044.104.844-42 classificado 

em 1º lugar para o Cargo Efetivode PSICÓLOGA, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 de 28 
de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabelecido no Anexo III, 
da referida   Lei e lotação na Secretaria de Assistência Social, conforme Estrutura Organizacional 
da Lei Nº 140/2008, de 15 de Abril  de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº615/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, NATANE DIANA SILVA SOUZA, CIC Nº 076.588.134-94 classificado em 1º 

lugar para o Cargo Efetivode FISIOTERAPEUTA, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 de 28 
de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabelecido no Anexo III, 
da referida   Lei e lotação na Secretaria de Saúde, conforme Estrutura Organizacional da Lei Nº 
140/2008,  de 15  de Abril  de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário. 

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº616/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, CÍNTIA VANESSA SOARES MONTEIRO, CIC Nº 082.563.614-09 classificado 

em 1º lugar para o Cargo Efetivode NUTRICIONISTA, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 de 
28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabelecido no Anexo 
III, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Saúde, conforme Estrutura Organizacional da Lei Nº 
140/2008,  de 15  de  Abril de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº617/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR,ELIZA CARLA ALEIXO DE ARAÚJO QUEIROZ, CIC Nº 077.529.594-99 

classificado em 1º lugar para o Cargo Efetivode ASSISTENTE SOCIAL, da Estrutura  Constante 
da Lei 182/2011 de 28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme 
estabelecido no Anexo III, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Assistência Social, conforme 
Estrutura Organizacional da Lei Nº 140/2008,  de  15 de Abril  de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº618/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, ALEX CORDEIRO DE LIMA CIC Nº 311.744.068-28, classificado em 1º 

lugar para o Cargo Efetivode OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, da Estrutura  Constante da Lei 
182/2011 de 28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabe-
lecido no Anexo I, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Infra Estrutura, conforme Estrutura 
Organizacional da Lei Nº 140/2008, de 15  de  Abril de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº619/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR,MATEUS AUGUSTO  RESENDE SOARES, CIC Nº 059.062.444-09 classificado 

em 1º lugar para o Cargo Efetivo  de MOTORISTA D, da Estrutura  Constante da Lei 182/2011 de 
28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme estabelecido no Anexo 
I, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Saúde, conforme Estrutura Organizacional da Lei Nº 
140/2008, de 15  de Abril  de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº620/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR,CLAUDIMAR BRAZ DA SILVA ANDRADE, CIC Nº 074.816.844-30 classificado 

em 1º lugar para o Cargo Efetivode ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, da Estrutura  Constante da 
Lei 182/2011 de 28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor conforme esta-
belecido no Anexo II, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Administração, conforme Estrutura 
Organizacional da Lei Nº 140/2008, de 15  de  Abril de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº621/2012
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA, Estado da Paraíba, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.
Considerando o resultado do Concurso Público realizado em 20 de Maio de 2012, homologado 

através do Decreto Nº 026/2012 de02 de Julho  de 2012, publicado no DOE – Diário Oficial do 
Estado em 04 de Julho de 2012.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, GLEISITON VALE DE FIGUEIREDO, CIC Nº 137.765.317-03 classificado 

em 1º lugar para o Cargo Efetivode TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, da Estrutura  
Constante da Lei 182/2011 de 28 de Dezembro de 2011 desta Prefeitura, vencimentos em valor 
conforme estabelecido no Anexo II, da referida   Lei e lotação na Secretaria de Saúde,  conforme 
Estrutura Organizacional da Lei Nº 140/2008, de 15  de  Abril de 2008.

Art. 2º- Ao nomeado cabe a prática de todos os atos necessários ao desempenho de suas 
atividades, em conformidade com as normas legais pertinentes. 

Art. 3º     -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –se as dispo-
sições em contrário .

COXIXOLA, em28  de Agosto  de 2012.
Nelson Honorato da Silva

Prefeito Constitucional

GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA - CPF Nº 854.537.224-87, torna                               público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
Ambiental – Propaganda Volante Eleitoral 2012 – CARAVAM – Placa: MMS-2598-PB - Percurso: 
Aracagí – PB e Região. Processo: 2012-006077/TEC/AA-1478.

JOSÉ VICENTE PEREIRA NETO VEREADOR - torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Publicidade Volante Eleitoral 
– GOL MNV – 4059/PB – Bayeux e toda Região até 150 km. Processo: 2012-006210/TEC/AA-1526.

LUZINETE JANUARIO DA SILVA – CPF Nº 183.396.114-53, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – VW – KOMBI – Placa: MNB-0633-PB – Percurso: Cabedelo – PB e Região 
– até 150 KM/SEDE SUDEMA. Processo: 2012-006190/TEC/AA-1520.

LAVIGNE CARDOSO DE LIMA - CPF Nº 276.878.485-00, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – GOL 1000 - Placa: MNC-1353-PB – Percurso: Belém – PB e Região – até 
150 KM da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006206/TEC/AA-1523.

TARCISIO MARCELO BARBOSA DE LIMA – CPF Nº 144.184.794-49, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – 
Propaganda Volante Eleitoral 2012 – VERANEIO – Placa: MNC – 5042-PB – Percurso: Belém – PB 
e Região – até 150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006207/TEC/AA-1524.

ANTONIO SUELITON DE SOUZA – CPF Nº 493.877.904-87, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral, CORSA KLM-5119/PB – Percurso: Cabedelo e Região até 150 km. Processo: 
2012.006175/TEC/AA-1516.

CASA DA MADEIRA COM. E CONSTRUÇÃO LTDA – torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação – Comércio Varejista de 
Madeira e Artefatos – AC: 1333,76m² - Pedras de Fogo – PB. Processo: 2012-006169/TEC/LO-3643.

CIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA - CINCERA – CNPJ/CPF Nº 09.429.879/0001-66 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 2598/2012 em João Pessoa, 15 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Fabricação de Telhas, Tijolos, Blocos e Calhas Na (o) RUA JUAREZ TAVORA – Nº 729 Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2012-003163/TEC/LO-3070

JOSÉ DIÓGENES DIAS HOLANDA, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO FIAT STRADA  –  PLACA NQC 4515 – MONTE HOREBE /PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-006165/TEC/AA-1515

FRANCISCA ROBERIA FERNANDES DANTAS, Torna público que solicitou à SUDEMA – (Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – a sua renovação de 
Licença de Operação, sob PROCESSO DE Nº 2012-006120/TEC/LO- 3632

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

sionar o governo pela rea-
bertura das negociações. A 
estudante Roana Borges, do 
curso de Teatro, disse que 
está preocupada com a du-
ração da greve. “Já são três 
meses sem aulas. Queremos 
que a negociação seja fina-
lizada”, observou. “E que 
seja um acordo bom para os 
professores”, acrescentou 
a estudante de Psicologia 
Bruna Almeida. 

Durante o protesto, 
eles aproveitaram a oportu-
nidade para exigir melhor 
qualidade dos laborató-
rios e da biblioteca, refei-
ções gratuitas ou a preços 
acessíveis no Restaurante 
Universitário, internet em 
todo o Campus. “Estamos 
dando ênfase às pautas lo-
cais, como ampliação dos 

laboratórios. A expansão da 
universidade promoveu o 
aumento no número de va-
gas, mas isso acaba deixan-
do os laboratórios sempre 
lotados. Não se pensou na 
qualidade”, declarou Deles-
mar Magalhães, estudante 
do curso de Comunicação 
Social e um dos líderes da 
mobilização.

Felipe Ximenes, que 
faz Medicina, ressaltou que 
os estudantes concordam 
com a greve, até que o go-
verno volte a negociar com 
os professores. “Estamos 
solidários aos docentes. A 
valorização da educação 
passa necessariamente pela 
valorização da carreira do 
professor”, afirmou. 

À noite, o grupo rea-
lizou debate, criticando o 

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@hotmail.com
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Ocupação tem como objetivo pressionar o Governo Federal

Fazenda prorroga redução de 
IPI para veículos e linha branca

O ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega, 
anunciou ontem a pror-
rogação, por dois meses, 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) 
reduzido para automó-
veis. O benefício acabaria 
amanhã, mas foi estendi-
do até o fim de outubro. 
Além dos veículos, o go-
verno renovou benefícios 
fiscais para mais três tipos 
de produtos: eletrodo-
mésticos da linha bran-
ca, móveis e materiais de 
construção.

As medidas farão o 
governo deixar de arre-
cadar R$ 1,6 bilhão em 
2012 e R$ 3,9 bilhões 
em 2013. Os eletrodo-
mésticos da linha branca 
(fogões, geladeiras, tan-
quinhos e máquinas de 
lavar) e móveis, painéis 
e luminárias continuarão 

com alíquotas reduzidas 
até 31 de dezembro. A 
desoneração da linha 
branca também acabaria 
na sexta-feira, e o bene-
fício para os móveis vigo-
raria até 30 de setembro.

Com impostos re-
duzidos há três anos, os 
materiais de construção 
terão o benefício prorro-
gado por mais 12 meses, 
até dezembro de 2013. 
O governo incluiu ainda 
quatro tipos de materiais 
na lista de produtos com 
IPI menor: pisos lamina-
dos, pisos de madeira 
sólida, piso vinílico e dry 
wall (placas de gesso ins-
taladas em paredes). O 
governo prorrogou ain-
da em um ano a alíquota 
zero para sete tipos de 
bens de capital (máqui-
nas e equipamentos usa-
dos para produção).

Estudantes das redes 
públicas e privadas de Cam-
pina Grande se reuniram na 
manhã de ontem no centro 
da cidade com o objetivo de 
protestar contra o atual pro-
cesso de seleção adotado 
pela Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). De 
acordo com o professor e pre-
sidente do Sindicato dos Esta-
belecimentos Particulares de 
Ensino de Campina Grande 
(Sinepec), Paulo Loureiro, o 
movimento “Educação Justa” 
teve início nas redes sociais 
e ontem concretizou a mani-
festação reunindo cerca de 
mil pessoas entre alunos se-
cundaristas e universitários, 
professores, diretores e coor-
denadores de instituições de 
ensino do município, percor-
rendo as principais ruas do 
centro da cidade com placas 
e cartazes, encerrando o pro-
testo na Praça da Bandeira.

modelo atual da educação 
nacional. “São investidos 
milhões na educação pri-
vada, e as universidades 
públicas ficam sucateadas”, 
ressaltou a estudante de Di-
reito Liziane Correia. 

Embora alguns estu-
dantes tenham levado col-
chonetes e redes, a decisão 
sobre a permanência seria 
decidida em assembleia. Até 
o fechamento desta edição, 
os alunos de vários cursos 
permaneciam reunidos e 
ainda não haviam chegado a 
um acordo. 

Greve continua
Os professores da 

UFPB, reunidos em assem-
bleia, aprovaram ontem a 
continuidade da greve da 
categoria, iniciada em 17 de 
maio. Dos presentes, 185 fo-
ram favoráveis à greve e 90 
foram contrários. 

Na quinta e sexta-feira 
passadas, o sindicato nacio-
nal dos professores proto-
colou uma contraproposta 
nos ministérios da Educa-
ção e do Planejamento e no 
Palácio do Planalto. O gover-
no, entretanto, afirma que já 
encerrou a negociação com 
os professores e que não ce-
derá à pressão.

Seleção causa polêmica
Segundo Paulo Loureiro, 

os estudantes estão incon-
formados com o sistema de 
ingresso na UFCG, que utiliza 
a nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) com-
binada com uma inscrição 
local para matricular os alu-
nos. “Os líderes do movimen-
to alegam que o processo de 
seleção da instituição gera 
concorrências altíssimas e 
baixos índices de confirma-
ção de matrículas”, disse o 
presidente da Sinepec. No 
último dia 15 de agosto, re-
presentantes do “Educação 
Justa” enviaram uma carta 
aberta ao reitor da UFCG, 
Thompson Mariz explican-
do que o movimento busca 
a avaliação de concorrência 
em igual mérito, valorizando 
o esforço de cada estudante. 
Na carta, o movimento tam-
bém explica que “é solidário 
à luta dos professores por 
melhores condições de tra-
balho e a favor do maior in-
vestimento na educação pelo 
Governo Federal”. 

Diogo Almeida
auniaodiogo@gmail.com
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Arnaldo Niskier escreve 
sobre o livro Memórias de 
um Sobrevivente
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Orquestra Sinfônica 
Jovem se apresenta no 
Cine Banguê 

Joacil de Britto Pereira, 
ex-presidente da APL. 
morre na Capital
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Desde o início desta sema-
na, o município de Areia 
convive dia e noite com 
a efervescência cultural 
provocada pelo início do 
XIII Festival de Artes de 
Areia. Já foram realizadas 
oficinas de cultura popular 

e vivências artísticas, mas o grande pon-
tapé do evento será hoje à noite.

A cantora Elba Ramalho abre oficial-
mente o evento, levando o frevo, o forró 
e toda a mistura vibrante de ritmos desta 
paraibana de Conceição. A abertura será 
às 22h, no Calçadão João Cardoso, com 
participação do governador Ricardo 
Coutinho e do secretário de Cultura Chico 
César. A noite ainda terá as apresentações 
de Chico Viola e Sonora Samba Groove, no 
polo Barcarola, logo após o show de Elba.

Mais cedo, às 17h30, um cortejo de 
grupos de cultura popular (formado pelo 
‘Aruenda da Saudade’, ‘Maracahyba’ e 
‘Guardiões de Angola’) parte da Praça João 
Pessoa e percorre as ruas do município 
para anunciar o início da grande festa.

Até sábado, o município de Areia, 
que é um dos patrimônios históricos e 
culturais do Estado, vai sediar mais de 
100 atrações culturais. Oficinas de cultura 
popular, vivências artísticas, exposições 
de artes plásticas, exibições de filmes e 
documentários, shows musicais, teatro, 
circo – tudo isso na programação do XIII 
Festival Nacional de Artes de Areia.

Nesta edição, a homenagem é para 
um dos paraibanos mais ilustres da lite-
ratura nacional. No ano do centenário aos 
100 anos de publicação do livro Eu, de Au-
gusto dos Anjos, o Governo do Estado faz 

O Festival Nacional 
de Artes de Areia foi 
criado em 1976 por 
professores da 
Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e 
passou alguns 
períodos sem ser 
realizado

Começa 
a festa da 
cultura

Festival de Artes da cidade de 
Areia será aberto oficialmente 
hoje com show de Elba Ramalho

uma homenagem ao autor, dedicando-lhe 
o evento cujo tema é ‘Eu, Você e os Outros’.

“A secretaria empenhou toda equipe 
no festival. Ano passado, tivemos como 
tema a Paraibanidade. Nesse ano, fize-
mos uma homenagem a Augusto dos 
Anjos, em que trabalhamos também a 
Paraibanidade, mas com interatividade 
com outros Estados, em especial aos do 
Nordeste”, disse a secretária executiva de 
Cultura, Amazile Vieira, que comentou as 
novidades para a edição 2012.

“Neste ano, lançamos editais em vá-
rias áreas, como artes plásticas, teatro, 
circo, dança, cultura popular, música, 
audiovisual. Ano passado foi só curadoria, 
porque a secretaria estava recém-criada. 
Agora, queremos projetar nacionalmente 
o festival, que foi de extrema relevância 
para a cultura”, completou.

Entre artistas, oficineiros e palestran-
tes, o evento tem cerca de 1.300 pessoas 
trabalhando, gerando um público que 
abrange professores, estudantes, artistas, 
intelectuais e visitantes, estimado em 100 
mil pessoas. Nos primeiros dois dias de 
evento, destinados às oficinas e vivên-
cias, a aceitação da cidade foi positiva, de 
acordo com a produtora geral do festival, 
Rebeca Oliveira.

“A aceitação do público está ótima. 
A capacidade máxima das oficinas foram 
atingidas. Nessa primeira parte das ofi-
cinas, que foi destinada ao público local 
mais jovem, de escolas, a participação foi 
positiva, foi enorme. A cidade está com 
um clima diferente, com comentários 
nas ruas e pessoas se interessando pela 
programação”, disse a produtora Rebeca 
Oliveira.

A partir de amanhã, começa a pro-
gramação do Audiovisual com Mostra de 
Curtas e lançamento do DVD Linduarte 

Noronha. Também amanhã, serão ence-
nados os primeiros espetáculos teatrais 
e performances circenses.

Amanhã, também no palco principal, a 
partir das 22h, a atração é o show de Tulipa 
Ruiz, cantora e compositora revelação da 
nova música popular brasileira, que ganhou 
destaque ao lançar, em 2010, o álbum intitu-
lado Efêmera. Em Areia, ela trará as músicas 
do novo álbum Tudo Tanto. Nesta mesma 
noite, quem se apresenta é o ragga paraibano 
Fábio Sacal, com show do novo CD.

O Festival Nacional de Artes de 
Areia foi criado nos meados da década 
de 70 – em 1976, para ser mais exato -, 
por professores da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). De lá para cá, sofreu 
alguns hiatos em suas edições. Entre os 
anos 1982 e 1998, não houve nada. En-
tre 1998 e 2008, foi retomado, mas sem 
muito fôlego, com ações partindo espe-
cialmente da iniciativa privada.

Só foi restabelecido oficialmente e 
totalmente financiado pelo Governo do 
Estado em 2011, no primeiro ano da 
gestão Ricardo Coutinho.

A conjuntura na qual foi criado o fes-
tival foi o dos “anos de chumbo”, momento 
em que a maioria dos artistas e intelectu-
ais brasileiros aproveitavam brechas para 
contestar o autoritarismo vigente pela 
ditadura militar. No projeto defendido 
pelo festival, consta a frase de Ignácio 
de Loyola Brandão: “Melhor gastar com 
cultura do que com a segurança nacional” 
– resposta dada pelo escritor a um jorna-
lista, em plena época da ditadura, que o 
perguntou se era justo um Estado pobre 
gastar dinheiro com cultura.

O mesmo Loyola Brandão fez simpáti-
cos comentários sobre a cidade de Areia, 
localizada no alto da Serra da Borborema. 
Seu clima ameno favoreceu o cultivo da 

cana de açúcar e produção da rapadura. 
Há atualmente quase 30 engenhos rema-
nescentes, na maioria em bom estágio de 
conservação e funcionamento, além de 
possuir um casario arquitetônico bem 
conservado, o que levou o Iphan, em 2005, 
a outorgar-lhe o título de Patrimônio His-
tórico Nacional.

Em 2011, o Governo Estado criou a 
Secretaria de Estado da Cultura com o 
propósito de tratar a cultura como uma 
política pública no mesmo patamar de 
outras já consagradas, como saúde e 
educação. A nova secretaria elegeu como 
uma de suas metas prioritárias renovar e 
requalificar o Festival Nacional de Artes 
de Areia, com o compromisso de conso-
lidá-lo no calendário cultural brasileiro.

“Com esse pensamento, realizamos a 
12ª edição, ano passado, cumprindo a pro-
messa de campanha do governador. Este 
ano, o festival continua sendo financiado 
pelo Governo do Estado”, disse a secretária 
executiva de cultura, Amazile Vieira.

Elba Ramalho é a principal 
atração da noite no Festival 
de Arte de Areia, que terá 
ainda shows de Chico Viola 
e do grupo Sonora Samba 
Groove 
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Vivências

Adolpho Bloch era um otimista nato.  Vivia repetindo 
uma frase que se tornou célebre: “Nossa riqueza é o otimis-
mo.”Foi um defensor entusiasmado da mudança da Capital 
para Brasília e foi esse fato que o ligou, como irmão, ao então 
presidente JK.  Sofreu muito com a sua cassação e jamais 
abandonou essa amizade, como sou testemunha privilegia-
do.  Sabendo das dificuldades financeiras do ex-presiden-
te, incumbiu-me por duas vezes de levar-lhe suprimentos 
financeiros (7 mil dólares por vez), para que pudesse ter vida 
tranquila em Nova Iorque e Paris.  Adolpho me dizia: “Ele 
não foi acusado de ser a sétima fortuna do mundo? Está sem 
dinheiro para viver lá fora.”Essa demonstração de solidarie-
dade sempre me emocionou.  Relembro esses fatos em meio a 
tantos outros, no livro que será agora lançado.

É natural que as gerações mais novas não tenham qual-
quer noção do que representou para a comunicação brasileira 
o complexo industrial das Empresas Bloch.  Num dado período, 
nas décadas de 60 e 70, chegou a ser a mais importante gráfi-
ca do país, com máquinas alemãs e italianas moderníssimas.  
A sua rotogravura Albertina só faltava falar.  Imprimia em 
cores a uma altíssima velocidade.  Foi assim que a Manchete 
tornou-se a mais importante revista semanal do Brasil, arran-
cando admiração até de especialistas estrangeiros.

No ano 2.000, depois de uma série de peripécias admi-
nistrativas e judiciais, envolvendo inclusive as emissoras de 
rádio e de televisão, tudo veio por água abaixo.  A firma foi fe-
chada, deixando quase três mil profissionais na rua.  Até hoje, 
alguns deles lutam para receber os seus direitos.  O lindo 
prédio (na verdade, eram três geminados), na rua do Russell, 
foi vendido em leilão e, depois de retrofitado, abrigará uma 
série de empresas petrolíferas.  Será que o arquiteto Oscar 
Niemeyer, quando bolou aquilo tudo, ao lado do sonhador 
Adolpho Bloch, terá um dia pensado que o seu projeto teria 
esse destino?

Depois de 12 anos, para as gerações mais maduras, resta 

a saudade daqueles tempos.  Eram 12 revistas de atuali-
dades, além da Manchete, e também impecáveis serviços 
gráficos.  Sou suspeito para falar das estações de rádio, por 
ter sido pioneiro na construção da sua rede, a partir da Rá-
dio Federal, hoje ainda a Rádio Manchete.  E quem, nessa 
idade, não se lembra das enormes expectativas da Rede 
Manchete de Televisão, com sua programação “para o ano 
2.000” e telenovelas que chegaram a balançar a liderança 
da Rede Globo.  Foi assim com o “Pantanal” e “Dona Beija”.  
Aliás, aconteceu o mesmo com as belíssimas coberturas de 
Carnaval, quando a Manchete dava verdadeiros shows de 
jornalismo televisivo.

O meu vínculo com a empresa nasceu em outubro de 
1955, quando fui levado pela família Rodrigues (Augusto, 
Paulo e Nelson) para trabalhar, garoto ainda, na Manchete 
Esportiva.  Lá fiquei cerca de 37 anos, em que acumulei 
notáveis experiências, especialmente com a figura singular 
de Adolpho Bloch.  Ele era um líder, com todas as qualida-
des e defeitos de um ser genial.  Capaz de gestos de muita 
grandeza, como demonstrou no apoio que deu a JK, depois 
da injusta cassação sofrida, tinha um olho clínico invejável 
para as artes gráficas (isso herdado do seu pai, Joseph) e 
uma coragem quase irresponsável para realizar investi-
mentos numa economia inflacionária.  Quando resolveu 
construir os prédios da Glória, banqueiros amigos o desa-
conselharam, mas Adolpho preferiu seguir a sua incompa-
rável intuição.  “Não tenho nada a perder. Quando cheguei 
ao Brasil, em 1922, só tinha trazido da Rússia um pilão da 
minha família.”

Fui instado por muitos amigos a escrever sobre essa 
experiência vivida e sofrida.  Demorei um pouco a tomar 
coragem, mas finalmente fiz o dever de casa.  Aí está o livro 
Memórias de um Sobrevivente, da Editora Nova Fronteira.  Se 
tem um mérito é o de ser fiel aos fatos passados.  A experi-
ência da Manchete agora é história.

Vultos e Fatos – livro que reúne 
uma parte das produções literárias, 
de Hortensio Ribeiro organizado com 
o esforço ingente de sua esposa Maria 
de Lourdes Moura Ribeiro e editado 
pelo Governo do Estado da Paraíba 
através da então Secretaria de Edu-
cação e Cultura do Estado, e nos que 
damos extasiados diante da perfeita e 
harmônica construção dos seus escri-
tos. E o que fazer quando as palavras 
nos traem,

Nos são insufi-
cientes, para expressar 
o nosso pensamento, 
nosso sentimento 
diante de uma obra de 
arte? Indubitavelmente, 
conciliar com aquele 
pensamento que provo-
cou (e de certa maneira 
ainda provoca) celeuma 
“e, porque não dizer, 
escândalo”?” O plágio é 
necessário”.

Aí vão, portanto, 
tópicos de discurso 
pronunciado pelo es-
critor deputado Ernani 
Sátyro, em sessão da 
Câmara dos Deputados 
e publicado pelo jornal 
carioca “Tribuna da Imprensa”, edição 
de 31 de agosto de 1961.

Atraído, desde jovem, pelas leitu-
ras filosóficas, deixou-se apaixonar pe-
las ideias de Augusto Conte, cuja obra 
conhecia profundamente estudando-a 
nas suas fontes, e não através de seus 
intérpretes e divulgadores, como 
geralmente acontece, principalmente 
em nossos dias, em relação à muitos 
autores famosos.

Mas, Hortensio Ribeiro não foi 
um adepto anacrônico do positivismo 
nem um produto temporal da “religião 
da humanidade.”

Como acontece com o mistério de 
certas organizações, em relação a deter-
minados gostos e determinadas atitu-

des, nele o positivismo sabia bem, tinha 
um pitoresco, uma graça direi, quase 
uma faceirice, que ajudava a compor o 
encanto de sua personalidade.

E ele não foi apenas isso. Foi uma 
curiosidade permanente para todas 
as revelações do mundo – dos livros e 
da paisagem, da natureza e das artes, 
das cores e dos sons, dos bichos e dos 
homens. Da vida enfim.

O seu escritório em Campina 
Grande era o ponto onde se reuniam 

moços e velhos ansio-
sos de uma conversa 
inteligente de um 
ensinamento, de uma 
confissão. Era um escri-
tório de advocacia, onde 
de que menos se falava 
era dinheiro. Ele foi o 
campeão da assistência 
judiciária. Só por isso 
merecia uma aposen-
tadoria que, acredito 
nunca teve. Vivia do 
rendimento de imóveis 
sabiamente administra-
dos por sua dedicada 
esposa.

A esse escritó-
rio, nos momentos de 
humildade, que eram os 

mais constantes, ele chamava de “meu 
caldo de cana”. Era mobiliado com 
a maior simplicidade, até com mau 
gosto. Mas, de suas paredes, e mesas 
e estantes se projetavam através de 
retratos, objetos, livros e gravuras, 
toda a história de Campina Grande, a 
cidade onde nasceu e viveu quase toda 
a sua vida.

Nos momentos de vaidade, uma 
vaidade, se pode assim dizer, ingênua 
e impessoal, o “caldo de cana”, tomava 
outro nome, ousado e pretensioso. 
Era o “Centro Campinense de Cultura”. 
Nele buscavam apoio todos os na-
morados das letras, os seduzidos da 
ciência, os enfeitiçados do futuro. A 
esses considerava os associados. Mas 

o Centro Cultura era ler, era o estímulo 
de sua presença. Exerceu uma influên-
cia de que talvez não tinha tido a cons-
ciência devida. Sem poder relembrar 
todos os que iam ali, de várias idades 
e tendências a falar de literatura, 
história , filosofia, direito ou mesmo 
de nada, simplesmente do cotidiano, 
de vida um dos outros, mencionarei 
os nomes de Lino Fernandes, Mauro 
Luna, poeta vernaculista. Elísio Nepo-
muceno, este talvez o mais  chegado a 
Hortensio, Ascendino Moura, o mais 
chegado a mim, Hiaty Leal, Raimundo 
Viana, Rubem Saldanha, critíco de 
arte, tão genial, tão cedo mergulhado 
no infortúnio e na morte, Verngniaud 
Wanderley, o prefeito renovador e de-
sabusado, com a picareta a derrubar, 
para construir a cidade de Hortensio 
Ribeiro, Lopes de Andrade, Carlos 
Agra, Acácio Figueiredo, mestre da 
advogacia da correção moral. Quantos 
outros!

Estou falando é claro a época 
em que vivi em Campina Grande, por 
volta de 40 a 45. Como diria Mon-
taigne, não se pinta o homem , pinta-
se-lhe a paisagem. É a tentativa de 
aprender, num flagrante, o mistério 
de uma personalidade. Outras em 
outras épocas, terão sido as atrações 
de sua figura. Outras as suas influên-
cias recebidas ou transmitidas. Mas 
espero que quantos me leiam – digo, 
quantos me leiam, porque o meu 
anseio, neste caso, é de ser lido – hão 
de encontrar nestas notas um sinal, 
um frêmito ao menos dessa passa-
gem. Basta-me esse prêmio.

Prêmio ao escrtitor e ao amigo 
que homenageio, ao intelectual de 
tão ricas sugestões. Ao historiador. 
Ao critíco-literário. Ao cronista. Ao 
orador de voz grossa e pausada, de 
palavra segura. Ao escritor que nun-
ca escreveu um livro. Nem o escre-
veria nunca. Era bastante inquieto 
para se debruçar longo tempo sobre 
o papel.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Rios de pedra
Geralmente tido como um setor pragmático 

demais para dar lugar à poesia e ao lirismo, e, às 
vezes, injustamente responsável até pela desar-
monia com a natureza, é com surpreendente 
satisfação que encontramos na Construção Civil 
uma empresa que destaca as boas coisas da terra. 
Homenageando os rios brasileiros, já em mais de 
trinta imponentes edifícios, o grupo Conserpa dá 
uma lição de brasilidade, que poderia ser seguida 
por outros grupos de empreendedores do país. 
Afinal, uma nação rica em exuberância ecológica 
como a nossa, dispõe de um verdadeiro arsenal 
de beleza a ser mais bem utilizado para batizar 
empreendimentos tão significativos e permanen-
tes como os da Arquitetura.

 Ao lançar um produto imobiliário no 
mercado, há uma busca pela criatividade em se 
dar nomes aos projetos, imbuídos de um apelo 
atrativamente comercial. No setor de imóveis, fre-
quentemente se procura expressões que definam 
ou confiram sofisticação capazes de encantar 
os possíveis compradores de apartamentos em 
condomínios, que levam nomes suntuosos e que 
pouco têm a ver com nossos valores locais, sejam 
ecológicos ou não.

Maison de France, Roma di Fiore, Duomo de 
Milano, são exemplos dos devaneios que con-
quistam clientes em busca do requinte ou status 
que tais títulos possam lhes atribuir, com todo 
o respeito às competentes construtoras que os 
erguem, e que na verdade são orientadas pelos 
apelos do mercado. Mas, poderia ser tão mais po-
ético e autêntico homenagear os valores locais... 
Que tal termos edifícios chamados de Uirapuru, 
Pintassilgo, Ribeira, Coqueirinho, Reino das Acá-
cias, Flamboyant do Agreste, Carapibus, Ponta de 
Mato, Canoa Azul, Jangadeiro, Jardim das Olivei-
ras, Tatuí. O pior é que um amigo nosso já nos 
disse que os condôminos do seu prédio só falam 
que moram no “maizón de etóile”, acentuando 
bem o “i”...

Há de se louvar a iniciativa do grupo Conser-
pa, que reverencia nossas coisas ao colocar nos 
seus empreendimentos nomes de rios brasileiros 
da Bacia Amazônica. Não obstante entendermos 
que outras empresas façam referência às gran-
dezas de outros povos e países, por se basearem 
em estudos que indicam alguma razão para que o 
sonho de morar em uma “maison” influencie e pre-
pondere na escolha final do nome do edifício.

Curiosamente, pode ser o mesmo que acon-
tece com os times de futebol local. Enquanto o 
Rio de Janeiro privilegia a autenticidade de seus 
bairros, a exemplo dos clubes Botafogo, Flu-
minense, Flamengo, Bangu, aqui se copiam os 
nomes cariocas. Ora vejam só, a que ponto chega 
a bobagem de se chamar um time paraibano de 
“Botafogo”. Com tantos bairros de nomes bonitos 
como Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Intermares, 
Três Lagoas, Ipês, Mandacaru, por que um time 
paraibano com o nome do bairro carioca Botafo-
go? Viva Campina Grande, pois lá sabem valorizar 
mais as coisas da terra. Pelo menos o Campinense 
e o “Galo da Borborema” não se espelham em 
exterioridades. A Micarande, o Maior São João, a 
Nova Consciência, tudo é revestido do orgulho de 
ser nordestino.

Voltando aos rios de pedra da Conserpa, 
fazemos votos para que continuem a ressaltar 
as belezas nacionais. Nada mais aconchegante e 
poético do que passear pelas ruas, que já tiveram 
os seus antigos e românticos títulos trocados por 
nome de gente, e ver nos prédios, referências 
ao Rio Amazonas, Ituxi, Juruá, Tarumã, Gurupi, 
Mamoré, Caiapó, Japurá, Aquirauá, entre tantas 
outras belezas nativas...

Germano
RomeroMemórias  de um sobrevivente

Uma visão de Hortensio Ribeiro

Como diria 
Montaigne, não se 
pinta o homem, 
pinta-se-lhe a
paisagem. É a 
tentativa de 
aprender,, o 
mistério de uma 
personalidade

Crônica

Arnaldo Niskier - Escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e presidente do CIEE/RJ - aniskier@ig.com.br

Molina Ribeiro Jornalista - molina.ribeiro736@gmail.com
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Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba 
se apresenta hoje no Cine Bangüê

Música

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de agosto de 2012

Roteiro

A Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba (OSJPB) re-
toma a temporada 2012 de 
concertos, hoje, trazendo no 
repertório uma abertura do 
período romântico, duas suí-
tes baseadas na música in-
cidental da peça Peer Gynt e 
uma seleção da trilha sonora 
do filme Amor Sublime Amor, 
da década de 60. O concerto 
começa às 20h, no Cine Ban-
güê, com entrada gratuita.

O público vai conferir uma 
novidade nesta segunda etapa 
da temporada. Agora, além de 
solar nas apresentações, os mú-
sicos da OSJPB também terão a 
oportunidade de reger a Sinfô-
nica. O trompista José Wilker da 
Silva vai comandar a Orquestra 
Jovem neste concerto.

De acordo com o maes-
tro titular, Luiz Carlos Durier, 
essa é uma importante ma-
neira de incentivar o estudo 
da regência por parte dos 
componentes da orquestra. 
“O principal caráter da OSJPB 
é preparar os jovens para a 
carreira profissional e nesse 
ofício precisamos nos preo-
cupar também com a forma-
ção de novos regentes. Ter 
a chance de experimentar 
o posto numa orquestra de 
grande qualidade como a nos-
sa, é uma experiência muito 
enriquecedora, inclusive para 
o currículo deles”, enfatizou 
Durier.

O músico paraibano José 
Wilker da Silva, que vai re-
ger a Orquestra, já começa a 
se destacar na carreira. Este 
ano, ele conquistou o primei-
ro lugar no Concurso Jovem 
Regente, no Festival Interna-
cional Eleazar de Carvalho, 
em Fortaleza-CE.

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente
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 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra 
(Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] 
 Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

Repertório
A apresentação começa 

com a romântica “Abertura 
em Sol Menor, WAB 98”, do 
compositor austríaco Anton 
Bruckner.  Mantendo a tradi-
ção da OSJPB, essa peça será 
tocada pela primeira vez na 
Paraíba, uma forma de am-
pliar o conhecimento do re-
pertório erudito do público 
e dos participantes do con-
certo.  

Em seguida, serão execu-
tadas as suítes ‘Peer Gynt no 1, 
Op. 23’ e ‘Peer Gynt no 2, Op. 
55’ do compositor norueguês 
Edvard Grieg, ambas divididas 
em quatro movimentos.

Para finalizar a apresen-
tação, a Orquestra toca uma 
seleção da trilha sonora do 
filme Amor Sublime Amor 
(West Side Story), de 1961, 
de autoria de Leonard Berns-
tein com arranjo de Frederick 
Müller.

O regente
Natural de João Pessoa, 

iniciou sua vida musical como 
músico nas bandas marciais 
da Paraíba e, logo em seguida, 
foi encaminhado para o curso 
de Extensão da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Desde 1998 atua como músi-
co e maestro de várias bandas 
marciais e grupos musicais. 
Em 2009 entrou no bachare-
lado em Música na UFPB como 
aluno de trompa do professor 
Cisneiro Andrade.

Estudou regência orques-
tral com os professores Geral-
do Rocha e Luiz Carlos Durier. 
Participou de Master Class com 
os maestros Lanfranco Marcel-
letti, Rafael Pálace Luz, Emílio 
de César, Maurice Perez (EUA) 
e Cristopher Zimermman 
(EUA). Regeu como assistente 
a Orquestra Jovem da UFPB em 
2010. Recentemente recebeu o 
Prêmio de Jovem Regente, em 

concurso realizado durante o 
XIV Festival Eleazar de Carva-
lho, este ano, em Fortaleza-CE.

José Wilker atua como 
professor de teoria musical e 
regente da Banda Filarmôni-
ca do município de Conde-PB, 
professor de Educação Musical 
e regente da Banda Marcial do 
Colégio Centro de Educação Bra-
sileiro (CEB) e músico da Banda 
de Música Cinco de Agosto, Ban-
da Sinfônica e Grupo de Metais 
José Siqueira, Orquestra Jovem 
da UFPB e Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba.

Debate, dança e performance teatral no 
penútimo dia do Augusto das Letras

A programação de hoje do Augusto das Letras 
começa com uma palestra do poeta, professor e en-
saísta Eucanaã Ferraz, às 17h, na Academia Paraibana 
de Letras. Ele vai falar sobre o soneto ‘O último credo’, 
de Augusto dos Anjos. Os debatedoress serão o crítico 
literário, professor e poeta Hildeberto Barbosa Filho 
e Amilton Pinheiro, editor da revista “Panorama edi-
torial”, da Câmara Brasileira do Livro. Paralelamente, 
das 17h às 18h30, no térreo do Shopping Tambiá, 
haverá uma performance da Tribo Ethnos, im-
provisando poemas do Eu com street dance, hip hop 
e multimídia. À noite, a partir das 21h, acontecerá o 
“Café em verso e prosa”, performance poético-musical 
com Susy Lopes, na Casa de Musicultura, na Praça An-
thenor Navarro, no Varadouro.

As entrevistas de Canudos

Circula nas redes sociais a capa, de muito bom gosto, do novo 
livro do escritor Rinaldo de Fernandes. A obra Vargas Llosa: um Prê-
mio Nobel em Canudos (Editora Garamond) tem previsão de lança-
mento em outubro.

Ao acessar a capa me lembrei vivamente de seu João de Régis. 
Ele, com 94 anos, vivia em Canudos em 2001, quando colhi, com o jor-
nalista Suênio Campos, seu depoimento para outro livro de Rinaldo 
de Fernandes, O Clarim e a Oração: 100 anos de Os sertões (Geração 
Editorial).

Os avós maternos e os pais de João de Régis estiveram na Guerra 
de Canudos. Os homens escaparam por sorte. Eles saíram do arraial 
para procurar comida e, quando voltaram, o Exército havia fechado a 
estrada de Uauá. “Escaparam da degola”, como lembrou João de Régis 
na entrevista. Ele falou comigo e Suênio em sua casa, na localidade 
de Umburanas, em Canudos. A casa é próxima ao local onde abando-
naram, em 1897, o corpo de Moreira César, comandante de uma das 
expedições militares a Canudos.

Seu João de Régis era uma das grandes fontes para os pesqui-
sadores sobre a Guerra de Canudos. O historiador José Calasans, por 
onde andava, falava das boas lições de seu João de Régis, a quem con-
siderava – no dizer do próprio João de Régis – “o melhor historiador 
da Guerra”.

Foi seu João de Régis quem nos indicou Antonio de Isabel para 
uma conversa. Antonio de Isabel estava com cinco anos de idade 
quando viu Antonio Conselheiro passar próximo à fazenda Bom Jar-
dim, acompanhado de sua gente que carregava no ombro a madeira 
para a construção da igreja nova de Canudos. Vaqueiro, profissão que 
exerceu até os 90 anos, ele nos concedeu a entrevista pouco depois de 
ter completado 109 anos.

Em Canudos, ouvimos também Zefa de Mamédia, de 91 anos. 
Ela perdeu a avó atingida por um tiro de canhão que matou 18 pes-
soas. A mãe dela teve o primeiro filho durante a Guerra. O menino 
morreu no mato quando os pais fugiam da perseguição do Exército. 
No nosso encontro, Zefa de Mamédia relembrou os horrores que a 
família passou quando o Exército cercou Canudos.

Ioiô da professora, de 92 anos, foi outro morador da região en-
trevistado. Quando menino, ele costumava brincar com os amigos no 
cenário da Guerra de Canudos. A mãe foi enfermeira na Guerra e dela 
não se cansou de ouvir as muitas histórias de soldados e oficiais feri-
dos. “Mamãe contava que viu horrores”.

Com Ioiô foram três horas de conversa. Um contador de his-
tórias extraordinário. Narrou histórias sem fim, cheias de detalhes. 
Enquanto falava, gesticulava, dava entonação aos diálogos dos perso-
nagens e imitava os sons do cenário da Guerra.

Em 2012, são 110 anos da publicação de Os sertões, de Euclides 
da Cunha. Quando estive em Canudos, de 3 a 7 de setembro de 2001, 
as figuras de João de Régis, Zefa de Mamédia, Antonio de Isabel e Ioiô 
da Professora mostraram o quanto a Guerra permanecia viva no ima-
ginário desses narradores.

Sandra Moura
Doutora em Comunicação e professora da UFPB
sandroca95@hotmail.com

Foto: Divugação

 Os responsáveis 
pelos bens da cantora 
norte-americana Whit-
ney Houston, que mor-
reu em 11 de fevereiro 
deste ano, vão lançar 
um livro de fotos em sua 
homenagem. Segundo 
informações do site da 
revista “Rolling Stone”, 
Whitney: Tribute to an 
Icon, será lançado em 27 
de novembro. O livro vai 
trazer textos de pessoas 
como o produtor Clive 
Davis e a cunhada da 
cantora, Pat Houston, e 
mais de 130 imagens de 
fotógrafos como David 
LaChapelle, Steven Mei-
sel e Patrick Demarche-
lier. Ainda não previsão 
para o lançamento do 
livro no Brasil.

Livro com fotos de 
Whitney Houston 
sai ainda este ano

 Uma tela pintada em 
1909 pelo artista russo Was-
sily Kandinsky pode alcançar 
até 30 milhões de dólares 
quando for colocado à venda 
pela Christie’s nos próximos 
meses, informou ontem a 
casa de leilões. Estudo para 
Improvisação 8, um vibrante 
trabalho em tela e cartolina, 
do pioneiro artista abstrato 
autor da série Improvisações, 
está sendo vendido pela 
Volkart Foundation, entidade 
beneficente fundada pela 
empresa psuíça de comer-
cialização de commodities 
Volkart Brothers, no merca-
do há 160 anos. Uma venda 
dessa dimensão estabelece-
ria um recorde para o artista, 
cujo maior valor registrado 
até agora foi de 20,4 milhões 
de dólares pela peça Fugue.

Tela de Kandinsky 
pode alcançar 30 
milhões de dólares

Mídias em destaque

Drops & notas

O músico paraibano José Wilker da Silva será o regente da Sinfônica Jovem no concerto de hoje

Em cartaz

Outback: 
Uma Galera 
Animal

Cena da animação Outback: Uma Galera Animal, de Kyung Ho Lee

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 

Johnny é um raro coala bran-
co que está acostumado à sua 
vida de mordomias como atração 
turística no circo. Mas essa rotina  
vira de cabeça pra baixo quando 
ele troca a tranqüilidade pela vida 
selvagem do deserto. Nessa em-
preitada.

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

ServiçO

Concerto da Orquestra
Sinfônica Jovem da Paraíba
Local: Cine Bangüê do espaço 
Cultural
Data: Hoje 
Hora: 20h
Entrada: gratuita
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Luto nas letras
Acadêmico Joacil de Britto Pereira faleceu ontem, na capital, e 
o sepultamento ocorreu no Cemitério Senhor da Boa Sentença
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O escritor, acadêmico, jurista, 
historiador e jornalista 
Joacil de Britto Pereira 
faleceu às 6h de ontem, 
aos 89 anos de idade, em 
razão de falência múltipla 
dos órgãos que resultou 
em parada cardíaca. Ele 

estava internado no Hospital Dom Rodrigo, 
em João Pessoa, desde o último sábado. 
O velório ocorreu na sede da Academia 
Paraibana de Letras (APL), onde exerceu 
o cargo de presidente em cinco mandatos. 
Às 17h, o corpo foi sepultado no Senhor 
da Boa Sentença, localizado no bairro do 
Varadouro. “Joacil foi um homem muito 
ativo, de presença muito marcante em to-
das as atividades em que militou”, disse o 
presidente da entidade, jornalista Gonzaga 
Rodrigues, acrescentando que, em virtude 
do falecimento, a eleição para escolha dos 
conselhos Diretor e Fiscal – marcada para 
hoje – foi adiada para a próxima terça-feira, 
dia 4, no período das 8h às 12h. Há chapa 
única inscrita, tendo por presidente e vice, 
respectivamente, Damião Ramos Cavalcan-
te e Ângela Bezerra de Castro. 

“Em todas as atividades que militou, 
Joacil emprestou o seu caráter de destemi-
do, criativo e realizador”, comentou, ainda, 
o presidente da APL, Gonzaga Rodrigues, 
para quem “o momento difícil de sua bio-
grafia – que ocorreu no primeiro ciclo da 
Revolução de 1964 – foi anulada pela sua 
capacidade de perdoar, dissimular e reco-
nhecer eventuais excessos. Foi líder, como 
político”, prosseguiu, “e encerrou a vida 
sendo líder como intelectual, tendo lança-
do obras como José Américo de Almeida: A 
Saga de Uma Vida, e a peça Olga Benário 

O escritor Joacil de 
Britto Pereira foi 
secretário de 
Estado, deputado 
estadual e federal 
e presidiu por vários 
mandatos a
Academia Paraibana 
de Letras (APL)  

sobre Prestes, premiada e encenada em 
Recife e na Paraíba”. 

O caixão contendo o corpo do acadê-
mico Joacil de Britto Pereira chegou às 10 
horas de ontem na sede da APL. O caixão 
foi colocado num salão da entidade, sendo 
velado por parentes, intelectuais e ami-
gos, enquanto outros permaneceram no 
pátio externo, sob a proteção de tendas. 
Um dos filhos, Francisco José Santiago de 
Britto Pereira, fez questão de ressaltar 
que seu pai “era um homem culto, de 
letras, político honesto, pai amigo, fiel e 
dedicado à família. Exemplo de coragem, 
altivez e, principalmente, lealdade aos 
amigos”. 

“Ele amava essa casa. Era a segunda 
casa dele, para a qual se deu por inteiro. 
Por isso que decidimos fazer aqui o ve-
lório”, ressaltou a acadêmica Maria das 
Graças Santiago, cunhada de Joacil de 
Britto Pereira, referindo-se à Academia 
Paraibana de Letras, da qual o acadêmico – 
que ocupava a Cadeira nº 17, cujo patrono 
é Gama e Melo – foi presidente durante os 
seguintes períodos: de 94 a 96; de 98 a 
2000 e de 2000 a 2006, totalizando cinco 
mandatos, cada qual de dois anos. “Joacil 
se destacava em tudo que fazia, pois era 
apaixonado por tudo que fazia: político, 
estudioso permanente do Direito e de 
Filosofia, com vários livros publicados”, 
prosseguiu ela. 

Maria das Graças Santiago ainda 
salientou que “Joacil não era uma pessoa 
de meias medidas, pois era inteiro em 
tudo que fazia. Se entregava em tudo 
que fazia e foi um homem vitorioso”. 
De acordo com a acadêmica, depois do 
30º dia do falecimento do ex-presidente 
da entidade, a APL marcará data para 
prestar homenagem póstuma e fará a 
aposição do retrato na galeria dos mem-

bros falecidos, quando será declarada a 
vacância. 

O ex-presidente da APL, Antônio Jua-
rez Farias, foi outro acadêmico a exaltar a 
importância de Joacil de Britto durante os 
mandatos exercidos como presidente da 
entidade. “Ele tinha uma vida toda de produ-
ção literária nos mais variados gêneros. Não 
foi só no Direito, mas também no romance, 
poesia, teatro e na literatura”, comentou ele, 
ao lembrar que ingressou na Academia na 
gestão do agora falecido acadêmico. 

“É uma perda muito grande e Joacil 
de Britto Pereira tinha uma característica 
muito peculiar: nunca parou de produzir 
em toda a sua vida. Só este fato da sua 
morte dá uma ideia de que perdemos uma 
fonte de cultura. Seria reprovável não lem-
brar o sacrifício que ele fez para manter a 
APL de pé, durante os seus cinco mandatos 
presidenciais”, acrescentou Juarez Farias.

O presidente do IHGP (Instituto His-
tórico e Geográfico Paraibano), Joaquim 
Osterne Carneiro, também lembrou que 
Joacil de Britto Pereira, quando presidiu 
a entidade em dois mandatos , “honrou a 
Paraíba e todos os ramos do conhecimento, 
com administração modelar”. E concluiu 
com a seguinte declaração: “É uma perda 
irreparável para a cultura paraibana, nor-
destina e brasileira”. 

O secretário de Articulação Política do 
Estado, José Lacerda Neto, ao ressaltar a 
dignidade de Joacil de Britto Pereira, disse 
que “é uma perda de uma das lideranças 
de valor e mais fortes. Era leal, amigo e, 
para mim, que o considerava um irmão, 
não morreu, mas está vivo”.

No hall de entrada da APL, várias obras 
do acadêmico Joacil de Britto Pereira, que 
lançou mais de 20 livros, foram expostas 
para quem chegava. Entre os títulos colo-
cados no stand estavam os seguintes: José 

Américo de Almeida: a Saga de Uma Vida, 
Idealismo e Realismo na Obra de Maquiavel, 
Um Homem e o Destino (romance), O Lume 
da Palavra, A Vida e o Tempo (memórias), 
Argemiro Figueiredo – A Oratória do Seu 
Tempo e Mulheres Símbolos. 

Biografia
Filho de Francisco Clementino Pereira e 

dona Isabel de Brito Pereira, Joacil de Britto 
Pereira nasceu na cidade de Caicó-RN, no 
dia 13 de fevereiro de 1923. Em fevereiro 
de 1931, seus pais deixaram o Sertão do 
Rio Grande do Norte para morarem em 
João Pessoa, onde estudou e, mais tarde, 
receberia os títulos de Cidadão Pessoense 
e Paraibano. Ele era casado com dona Neli 
Santiago Pereira, com quem gerou oito 
filhos: Isabel Cristina, Eitel Santiago, Joacil 
Filho, Augusto Sérgio, Amneris, Francisco 
José, Nely e Rodrigo, que faleceu há cerca 
de uma década, aos 14 anos. Joacil de 
Britto mostrou inclinação ao teatro na 
juventude. E, entre as várias funções pú-
blicas, foi secretário de Estado, deputado 
estadual e federal.   

Joacil de Britto Pereira
(de boina) com amigos no
último chá acadêmico da APL

FOTO: Divulgação
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Feira discute hoje tendência do setor em Campina Grande
A Paraíba ocupa a 4ª posição na 

região Nordeste com mais produtos e 
roteiros do setor de turismo rural. E 
perde apenas para Pernambuco, Ce-
ará e Bahia. O Estado paraibano, ape-
nas na região do Brejo, oferece mais 
de 40 produtos.  No ranking mundial, 
segundo informa o Instituto de De-
senvolvimento do Turismo (Idestur), 
o Brasil ocupa a quarta posição nesse 
tipo de segmento turístico, que é con-
siderado atualmente como uma ten-
dência mundial. Esses e outros dados 
serão apresentados na 8ª Feira Re-
gional de Turismo Rural (Ruraltur), 
que começa hoje e se estende até o 
próximo sábado na sede da Fiep, em 
Campina Grande.

Mas não é só na região do Brejo 
que o turismo rural desponta na Pa-
raíba. Em plena Serra da Borborema, 
o Rancho do Caju, na cidade de Puxi-
nanã, e a Casa de Cumpade, no distri-
to de Galante, em Campina Grande, 
também são exemplos de produtos 
turísticos.  Uma das estratégias cria-
das para dar suporte a toda a cadeia 
produtiva rural foi o Roteiro Cariri, 
que oferece aos turistas caminhadas, 
banhos e muitas belezas naturais. 
Um dos passeios mais procurados na 
região é o do Lajedo do Pai Mateus, 
que se situa na cidade de Cabaceiras.

Potencial
Por mostrar todo esse poten-

cial,o Sebrae elabora, há oito anos, 
a Ruraltur, uma feira completa, que 
oferece como eventos paralelos 
como passeios pela Paraíba. Para es-
timular mais o empreendedorismo 
rural do turismo, somente na Rodada 
de Negócios, que começa amanhã, o 
evento deve gerar R$ 2 milhões em 
negócios durante os próximos 12 
meses. A Rodada acaba no próximo 
sábado. Cerca de 13 operadoras de 
turismo de todo o Brasil participarão 
do evento.

“Ainda é possível agendar mais 
empresas porque, até durante a Ru-

raltur,os interessados poderão se ins-
crever na rodada”, disse a gestora de 
Turismo do Sebrae Paraíba, Regina 
Amorim. Outra atividade da Rural-
tur será o 3º Seminário Nordeste de 
Turismo Rural, na sexta e sábado, das 
8h às 12h e das 14h às 18h. Palestras 
internacionais atrairão o público em-
preendedor da feira.

O representante do Instituto 
Interamericano de Cooperação para 
a Agricultura (IICA), Marco Ortega, 
dará a palestra Visão do Agroturismo 
na América Latina e no Caribe. O IICA 
também enviou a especialista Ena 
Harvey, da Costa Rica, para falar so-
bre as Redes de Turismo Rural Culi-
nário – Sabores do Caribe. Do mesmo 
país, o especialista em Turismo Rural 
do IICA, Marvin Blanco, falará sobre 
as Fazendas Rurais do México.

Além das palestras, a 8ª Rural-
tur terá as visitas de cinco colégios, 
com cerca de 600 alunos. Como um 
estímulo ao turismo de experiência, 
a feira terá ainda o Espaço Vivências, 
que mostrará atividades criativas 
com foco na Produção Associada ao 
Turismo. Outras atrações do evento 
são os passeios turísticos, as visitas 
técnicas, as apresentações culturais. 
A Ruraltur espera atrair cerca de 
quatro mil visitantes, incluindo as ca-
ravanas empresariais.

 
Visita ao Brejo
Um dos cenários mais frios e bo-

nitos da Paraíba, a cidade de Areia, na 
região do Brejo, será visitada duran-
te a 8ª Ruraltur. Os participantes da 
feira, vindo de outros Estados, farão 
a visita, que ocorrerá hoje. O passeio 
começa pela comunidade Chã de Jar-
dim, a seis quilômetros da cidade. 
Depois, os participantes farão um 
piquenique na mata. O roteiro segue 
pelo Engenho Triunfo, a Casa do Doce 
e um almoço no Engenho Varzea do 
Coati. A visita segue por outros pon-
tos até às 17h, quando todos voltam à 
Campina para a Ruraltur.

Turismo rural

Inventor brasileiro da privada 
ecológica espera financiamen-
to para aumentar a produção

Thais Leitão
Repórter da Agência Brasil

Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – Pesquisa divulgada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
revela que 85,5% dos estabelecimentos de hos-
pedagem nas capitais brasileiras estão classifica-
dos em patamares de médio e baixo grau de con-
forto e qualidade de serviços. Entre eles, 24,7% 
são considerados de médio conforto; 37,6% são 
econômicos e 23,2%, simples.

A Pesquisa de Serviços de Hospedagem (PSH) 
2011 aponta que apenas 14,5% desses estabele-
cimentos são classificados como de luxo ou supe-
rior muito confortável.

De acordo com o gerente da pesquisa, Ro-
berto da Cruz Saldanha, a classificação foi infor-
mada pelos próprios estabelecimentos, no mo-
mento das entrevistas, segundo padronização 
do Ministério do Turismo.

“A maioria dos estabelecimentos ainda tem 
padrões inferiores de qualidade. Se considerar-
mos apenas as duas classificações mais baixas, a 
econômica e a simples, já chegamos a mais da 
metade deles, 61% têm padrões inferiores em 
serviços. É um percentual alto”, avaliou.

Ele destacou, também, que há uma forte 
concentração na distribuição desses estabeleci-
mentos, principalmente em São Paulo, no Rio de 
Janeiro, em Salvador e Belo Horizonte. Juntos, 
esses municípios respondem por 40,7% do total 
nas capitais.

“Além disso, eles concentram 45,8% dos 
quartos e por 43% dos leitos disponíveis nas ca-
pitais, o que revela uma rede bastante concen-
trada”.

Segundo o levantamento, Brasília tem a 
maior proporção de hotéis entre as capitais, 
onde quase sete em cada dez (67,1%) estabele-
cimentos de hospedagem são desse tipo. Floria-
nópolis (SC) é responsável pelo maior percentual 
de pousadas (40,2%) e Fortaleza (CE) concentra 
a maior proporção de motéis (39,3%).

Acesso para deficiente
A acessibilidade também é reduzida na rede 

de hospedagem brasileira. Apenas 1,3% das 
250.284 unidades habitacionais é adaptada para 
pessoas com necessidades especiais. Dessa for-
ma, somente 3.253 suítes, apartamentos, quar-
tos e chalés contam com essa adequação.

O gerente da pesquisa enfatizou que um 
estudo complementar será divulgado em abril 
com dados semelhantes relativos às regiões me-
tropolitanas. Todas as informações servirão para 
mensurar a capacidade de hospedagem no Brasil 
e ajudar os setores público e privado do país no 
planejamento para receber a Copa do Mundo de 
2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Nas 27 capitais brasileiras, foram registrados 
5.036 estabelecimentos de hospedagem, com 
250.284 unidades habitacionais, como suítes, 
apartamentos, quartos e chalés, e 373.673 leitos, 
entre simples e duplos. 

Na região do Cariri paraibano, as belezas naturais do Lajedo do Pai Mateus é um dos locais mais visitados pelos turistas

Saiba mais
l8ª Ruraltur
lComeça hoje e vai até 1º de setembro
lLocal: Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), Rua Manoel Gonçalves Guimarães 
  195, Campina Grande
lHorário: Abertura,hoje, às 19h
lVisitação da feira (hoje e amanhã) de 16h às 22h
lVisitação da feira (sábado) 15h às 21h
lSeminário (31 de agosto e 1º de setembro) das 8h às 12h, das 14h às 18h Estabelecimentos de hospedagem 

têm médio e baixo grau de confortoSegmento interno enfrenta barreira, 
aponta pesquisa do Sebrae e CNtur

São Paulo - Na hora de o turista 
brasileiro decidir o destino de sua 
próxima viagem dentro do próprio 
país há pelo menos duas preocu-
pações que podem pesar e, muito, 
na escolha do local a ser visitado: a 
hospitalidade e as condições socioe-
conômicas. Além disso, o custo pode 
levar à mudança para um roteiro in-
ternacional.

É o que aponta a pesquisa Perfil 
do Turista e dos Segmentos de Ofer-
ta – Percepções e Comportamentos, 
encomendada pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e Confederação 
Nacional do Turismo (CNTur) à em-
presa de consultoria Decide Projetos 
& Consultoria Ltda. 

O levantamento foi feito no perí-
odo de 9 de agosto a 29 de setembro 
do ano passado, quando foram ouvi-
das 100 pessoas de ambos os sexos 
das mais variadas idades das classes 
C e B em cinco localidades: Brasí-
lia, São Paulo, Belém, Porto Alegre e 
Salvador. A escolha do Nordeste foi 
apontada como favorável o contato 

com o sol, a praia e a boa hospitali-
dade da população. Mas muitos clas-
sificaram como desagradável estar 
diante das desigualdades sociais em 
um momento de lazer.

No que se refere ao Sul do país, 
a pesquisa mostrou que o turista vê 
com simpatia a possibilidade de des-
frutar do clima frio e, eventualmen-
te, do cenário de neve bem como de 
cidades limpas e organizadas. Tam-
bém foi destaque a alta expectativa 
em torno da qualidade de serviços 
a serem encontrados nessa região. 
No entanto, ficou evidente o ponto 
negativo da “pouca hospitalidade e 
receptividade da população”, ao que 
foi atribuído à influência das culturas 
europeias.

No Sudeste, entre as preferên-
cias estão a culinária mineira e a di-
versidade de oferta sobre o que fazer, 
na capital paulista. Quanto ao Nor-
te do país, prevaleceu a vinculação 
dessa localidade com a exuberante 
natureza da Amazônia e de aspectos 
exóticos como a população indíge-
na. A ressalva é a de se estar sujeito 
ao cansaço e a estresse pela falta de 
infraestrutura e dificuldade de loco-
moção.

Marli Moreira
Repórter da Agência Brasil
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Setor não é explorado no Brasil
Inovação tecnológIca

Políticas públicas em geral 
devem reverter esse quadro 
de atraso, afirma a Cientec

Rio de Janeiro – A inova-
ção tecnológica é um caminho 
que ainda não foi explorado 
devidamente no Brasil, disse  
o presidente da Fundação de 
Ciência e Tecnologia (Cientec), 
Luiz  Antonio Antoniazzi.

Para ele, trata-se de uma 
questão “até cultural. É uma 
cultura que já deveria ter sido 
desenvolvida há algumas dé-
cadas”. Foi o que ocorreu na 
Coreia do Sul, por exemplo, 
onde “a questão da inovação 
passou a impregnar toda a so-
ciedade, com forte investimen-
to em educação”. O presidente 
da Cientec destacou que, hoje, 
o crescimento da Coreia é sus-
tentado pela inovação tecnoló-
gica.

“O Brasil despertou para 
isso tardiamente”, opinou An-
toniazzi, para quem as chances 
de reverter esse quadro estão 
na incorporação da inovação 
nas políticas públicas em geral. 
“A inovação há de ser o grande 
farol na implementação da po-
lítica industrial do país e em 
cada um dos estados”.  

Pequenas melhorias
Luiz Antoniazzi esclare-

ceu que, quando se fala em 
inovação tecnológica, a ten-
dência é que se pense na ino-
vação radical – caracterizada 
por um produto, processo ou 
serviço completamente novo 
lançado no mercado. Ele des-
tacou que, no entanto, são as 
inovações que incrementam 
o produto ou processo que 
têm maior importância. “São 
pequenas melhorias no pro-
duto (já existente). Requerem 
menos investimento e menos 
risco. Já a inovação radical im-
plica mais investimento e um 
risco maior”.

O presidente da Cien-
tec lembrou que os países 
emergentes têm investido 
mais em inovação para a 
melhoria de processos e pro-
dutos e defendeu que o Bra-
sil adote o mesmo caminho. 
Ele, no entanto, disse estar 
observando uma mudança 
de postura entre as empre-
sas brasileiras nos últimos 
anos. Segundo Antoniazzi, 
alguns setores da indústria 
estão conscientes de que não 
poderão se sustentar sem in-
vestir em inovação ou sem se 

Foto: Divulgação

tcU aprova o leilão 
da 4g com ressalva

Brasília - O Tribunal de Contas 
da União (TCU) aprovou, com res-
salvas, o primeiro estágio do leilão 
de faixas de frequência para a tecno-
logia 4G e da faixa de frequência de 
450 mega-hertz (MHz), destinada à 
oferta de serviços de telefonia móvel 
e internet para as áreas rurais. A 
licitação está sendo conduzida pela 
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel).

O TCU aprovou o estudo de via-
bilidade econômica da outorga, que 
determina preços mínimos e valores 
referenciais, mas constatou que 
o uso do custo médio ponderado 
do capital estava desatualizado e 
determinou à Anatel que, nas próxi-
mas licitações, utilize o custo médio 
ponderado do capital atualizado. 
O tribunal também recomendou à 
agência que aprimore a metodologia 
de estimativa do custo médio pon-
derado de capital.

os modelos de Conteúdo e os elementos da Html5

Informeccen Espaço reservado à Comunidade Científica do CCEN/UFPB
Sala de Imprensa da AsCom/CCEN
Editor: alex@ccen.ufpb.br 

A primeira especificação da HTML5 foi publicada pelo 
W3C em 22 de janeiro de 2008. Entretanto, a XHTML seria 
mantida obedecendo às mudanças causadas na HTML. Em 
2009, o grupo que cuidava especificamente da XHTML2 
foi descontinuado. A HTML5 passaria a ser o principal 
foco. 

Elementos HTML são estruturas semânticas que dão 
forma aos documentos, são compostos de tag, conteúdo e 
podem ser caracterizados através de atributos. Tags são 
códigos que demarcam o início e, quando for necessário, 
o fim de um elemento. Os atributos também são códigos 
inseridos no corpo das tags, que servem para definir al-
gumas propriedades de um elemento HMTL. A estrutura 
completa de um elemento HTML pode ser exemplificada 
pelo código abaixo:

<p id=”frase”>A HTML5 revolucionou a web.</p>
 
No código acima, temos um elemento HTML que de-

marca um parágrafo no documento. Sua estrutura possui 
a abertura da tag (<), um atributo (id) que identifica o el-
emento com o nome “frase”, o sinal (>) encerrando a tag de 
abertura, a frase “A HTML5 revolucionou a web.” como con-
teúdo do elemento e a tag de fechamento composta por um 
sinal de menor que (<), uma barra (/), o código referente 
ao elemento e um sinal de maior que (>).

 A internet mudou muito desde que a HTML 4.01 foi 
reconhecido como um padrão oficial. Hoje em dia, alguns 
elementos da HTML 4.01 se tornaram obsoletos, alguns 
nunca são usados e outros não são utilizados da forma que 
deveriam ser. Esses elementos foram apagados ou modifi-
cados na especificação da HTML5. Além disso, a internet 
de hoje tem novas necessidades, o que fez com que os de-
senvolvedores da nova versão da HTML incluíssem novos 
elementos a fim de se ter uma melhor estrutura, desenho, 
tratamento de forma e conteúdo de mídia.

 Na HTML5, cada elemento está associado a um 
Modelo de Conteúdo que é uma forma de agrupar os el-

ementos em categorias de acordo com o conteúdo que 
se espera ser inserido em cada um deles. Cada categoria 
descreve o tipo de conteúdo e são divididas em: Metada-
dos; Fluxo; Seção; Cabeçalhos; Frase; Incorporação; Intera-
tivo.

Alguns elementos podem se enquadrar em mais de 
uma categoria enquanto outros, por terem necessidades 
específicas, não se encaixam em nenhuma categoria par-
ticular. Exemplo disso são os elementos de formulários, 
que além de pertencerem a mais de uma categoria, têm 
sua categoria específica que pode ser denominada Formu-
lário.

associar a institutos tecnoló-
gicos e universidades, para 
trazer dali o conhecimento.

Já a presidenta da Asso-
ciação Brasileira das Institui-
ções de Pesquisa Tecnológica 
(Abipti), Isa Assef dos Santos, 
avaliou que, para que o Brasil 
ganhe uma posição de des-
taque no cenário mundial, é 
preciso que o conhecimento 
inovador “não fique em uma 
prateleira, mas seja transfor-
mado em uma tecnologia apli-
cada”. Para ela, levar o conhe-
cimento a se transformar em 
um produto é o grande papel 
dos institutos de tecnologia, 
que vão executar essa tarefa 
e comprovar, para as empre-
sas, “que aquilo é possível, que 
tem futuro”.

Isa Assef dos Santos res-
saltou que os institutos são 
o elo forte dessa cadeia for-
mada, na outra ponta, pelas 
empresas. Ela lembrou que 
inovação é um processo e não 
um fato isolado, e que a em-
presa será mais competitiva 
quando inserida nesse pro-
cesso.

Infraestrutura
A presidenta da Abipti 

lembrou, contudo, que há en-
traves a serem superados para 
que a inovação cresça no Bra-
sil, entre eles a falta de marcos 
legais, a infraestrutura labora-
torial e a capacitação ainda in-
suficiente de pessoal, especial-
mente nos institutos públicos. 
“Eles [os institutos], hoje, têm 
mais bolsistas do que quadro 
efetivo”, criticou. “Como é que 
se consegue ser forte e apre-
sentar bons resultados se não 
tem quadros?”, indagou.

Isa lembrou ainda que é 
preciso descentralizar os in-
vestimentos em inovação para 
desenvolver mais equitativa-
mente as regiões do país, de 
forma a diminuir as diferenças 
regionais, “que são muito gran-
des”. Para ela, o principal indu-
tor desse processo é o governo. 
“O governo é a grande lideran-
ça e o indutor dessas mudan-
ças comportamentais”, disse. 
Isa admitiu que a inovação 
pode ser estimulada, inclusive, 
com parcerias entre o setor pú-
blico e a iniciativa privada.

Alana Gandra
Repórter da Agência Brasil

Inovação tecnológica sustenta o crescimento e competitividade

O presidente da Associa-
ção Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das Empre-
sas Inovadoras (Anpei), Carlos 
Eduardo Calmanovici, disse 
que a inovação é um elemento 
fundamental para a compe-
titividade. Ele acredita que o 
aumento da concorrência nos 
mercados é algo que pratica-
mente obriga o Brasil a incre-
mentar a inovação. “O grande 
desafio nosso é estar estrutu-
rado em termos de políticas 
públicas, de geração de conhe-
cimento, de propensão ao ris-
co, para que a inovação tenha 
uma evolução significativa no 
Brasil”.

Ele acredita que a acade-
mia brasileira é forte e gera 
conhecimento, falta aproveitar 
melhor esse conhecimento e 
transferi-lo para o setor produ-
tivo. Calmanovici defende que 
as iniciativas inovadoras de-
vem estar permeadas nas ca-
deias produtivas e não apenas 

presentes nas empresas, iso-
ladamente. “Nós precisamos 
ser mais agressivos nos nossos 
instrumentos públicos de fo-
mento à inovação, como fazem 
outros países. Precisamos ter 
uma academia que seja mais 
atenta, olhando o mercado, as 
necessidades e as demandas 
da sociedade”.

Para Evando Mirra, dire-
tor da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), todos os sinais 
apontam para uma evolução 
positiva da inovação no Brasil. 
“Minha visão é muito otimista 
em relação a isso”. Vários fato-
res apontam nessa direção, na 
visão dele. O número de em-
presas inovadoras aumentou 
no país, há maior conscienti-
zação sobre a importância da 
inovação e aumentou a articu-
lação do setor empresarial por 
meio de iniciativas como as da 
Associação Nacional de Pes-
quisa e Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras (Anpei).

Empresas não valorizam
os desenhos industriais

Brasília – A falta de in-
formação, o baixo registro de 
desenhos industriais e a cópia 
não licenciada são fenômenos 
de má cultura empresarial, 
que não relaciona os proces-
sos de criação exclusiva e o 
registro à possibilidade de ga-
nho e à segurança para as em-
presas, avalia Susana Serrão, 
coordenadora geral de Indi-
cações Geográficas e Registros 
do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi).

Pirataria
“O prejuízo da cópia é a 

falta de inovação, o desem-
prego de designer, a com-
petição desnecessária, a 
concorrência desleal e o com-
prometimento da imagem do 
país. A marca Brasil é espelho 
no nosso portfólio, que deve 
ser de criação e não de cópia 
e pirataria”, explica a coorde-
nadora.

Para o advogado Fabiano 
de Bem da Rocha, presidente 
da Associação Brasileira dos 
Agentes da Propriedade Indus-
trial (Abapi), a imitação atinge 
a capacidade de venda. “A con-
vivência de produtos iguais 
no mesmo mercado desvia a 

clientela e gera associação in-
devida aos consumidores.”

O designer Freddy Van 
Camp, professor da Escola de 
Desenho Industrial da Uni-
versidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), disse que 
o problema é histórico e cul-
tural. “É coisa de país coloni-
zado, onde a gente acha que o 
futuro é feito lá fora; a gente 
adora uma coisa importada.”

Valores
Segundo ele, apesar de 

ter “uma sociedade extre-
mamente produtiva e criati-
va, o Brasil não se deu conta 
dos valores que tem. A gente 
adora dar tiro no pé. Esses 
problemas do direito e da 
propriedade intelectual, da 
propriedade industrial, do di-
reito autoral são tratados no 
Brasil com muita leniência”, 
reclama.

Van Camp disse que, em 
geral, os brasileiros acham 
que só devem proteger algu-
ma coisa quando vai dar certo. 

“Tem que proteger quan-
do ela nasce. Se vai dar certo, 
ou não, isso depois é que a 
gente vai ver. Quando dá certo 
e aí vamos registrar, às vezes a 
ideia já virou domínio público 
ou outras pessoas já registra-
ram”, afirmou Van Camp.

Gilberto Costa
Repórter da Agência Brasil

Dilma elogia olimpíada
da matemática no Rio

Rio de Janeiro – O Brasil tem 
dado os passos necessários para o 
desenvolvimento tecnológico. E a 
Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (Obmep) é 
passo importante rumo à inovação. 
A afirmação é da presidenta Dilma 
Roussef, que posou para fotos, 
parabenizou e deu palavras de in-
centivo aos 500 estudantes de todo 
o Brasil premiados com medalha de 
ouro na competição.

A cerimônia de premiação da 7º 
Obmep ocorreu no último dia 27 no 
Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

“Eu sei que este país vai dar os 
passos necessários e vai conseguir 
ser um país que nós sabemos que 
ele pode ser se esses talentos que 
nós vemos surgir a partir dessa 
olimpíada de matemática tiverem a 
possibilidade de ser devidamente 
canalizados para o bem dessas 
pessoas, na medida em que elas 
têm oportunidades, e também para 
o Brasil, na medida em que essas 
oportunidades vão se transformar 
em mais crescimento, em maior 
riqueza, em mais rumo na vida de 
nosso país”, discursou a presidenta.

O ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, lembrou que o Brasil 
tem atualmente 13 olimpíadas de 
escolas públicas e anunciou a inten-
ção de fazer, em 2016, a primeira 
Olimpíada do Conhecimento da Ju-
ventude, integrando as disciplinas.

        Por: Alexandre Menezes Cavalcanti *

*) Pós-graduando em Ciências da Computação, com Diploma de Inglês 
reconhecido pela Universidade de Cambridge - PET (Preliminary english test). 
Experiência em Informática: Domínio de Windows, das ferramentas do Microsoft 
Office (Word, Excel e PowerPoint), Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Première 
(Edição de Som e Imagens), Intranet e Desenvolvimento de Sistemas para WEB (PHP 
+ MYSQL). Domínio sobre área que abrange hospedagem de sites para internet, 
além de gerenciamento de servidores web. Domínio de hardware (montagem e 
manutenção).

Aumento da concorrência 
vai incentivar a inovação
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Privada ecológica
Inventor quer financiamento para produzir mais

Rio de Janeiro – Uma privada 
ecológica, idealizada por um in-
ventor brasileiro, pode revolucio-
nar a área de saneamento básico. 
Durante seis anos, Mario Benedito 
da Silva, morador de uma área de 
garimpo em Rondônia, dedicou-se 
a pesquisar como fazer para que 
os dejetos não fossem lançados em 
riachos nem no solo e não contami-
nassem o meio ambiente.

O despejo de efluentes in na-
tura nos rios é proibido por lei. E, 
como os garimpos têm buracos ou 
fossas, nas dragas, usadas como ba-
nheiro, os dejetos eram despejados 
diretamente nos rios, contrariando 
a legislação.

A partir da identificação do 
problema, o inventor criou, então, 
a privada ecológica, que transforma 
os dejetos em pó, pela ação da cal, 
que tem o poder de matar qualquer 
tipo de bactéria e promove o reapro-
veitamento dos resíduos. Segundo 
Mario Benedito da Silva, o material 
pode ser aproveitado na construção 
civil e como adubo para a terra. “Não 
polui solo, subsolo, lençol freático, 
camada de ozônio. E ainda reapro-
veita aquilo que era um grande pro-
blema, que é o rejeito humano, para 
a construção civil e, no campo, para 
adubo. Porque as fezes têm nitrogê-
nio, fósforo, potássio, além da cal, 
que regula a acidez”.

Produção
Com o apoio da Associação 

Nacional dos Inventores (ANI), ele 
iniciou uma pequena produção de 
70 privadas para uma empresa que 
atua no garimpo em seu estado. As 
unidades vão substituir as fossas 
nas dragas. A empresa entrou com 
o material e Mario Benedito com a 
mão de obra. Além disso, o inventor 
já vendeu 50 privadas para mora-
dores de Porto Velho, Roraima, e 

também do Amazonas e Amapá. O 
presidente da ANI, Carlos Mazzei, 
considera a privada criada por Ma-
rio Benedito um produto revolucio-
nário, inclusive por não precisar de 
água. “Em 25 anos de trabalho, essa 
é uma das melhores, senão a me-
lhor invenção que apareceu aqui”, 
disse. Para Mazzei, a privada ecoló-
gica poderia ser uma solução para 
favelas no Brasil e em outros países 
em desenvolvimento. “Acaba o pro-
blema de rede de esgoto no Brasil e 
no mundo”.

Mario Benedito disse, porém, 
que não tem condições de produzir 
para o grande mercado. “Para pro-
duzir mil peças por dia, eu precisa-
ria, no mínimo, de R$ 2,5 milhões”, 
conta o inventor que já conseguiu a 
patente do produto. Ele conta que 
apresentou à Fundação Bill e Me-
linda Gates, que apoia projetos de 
desenvolvimento em países pobres, 
pedido de financiamento para a 
produção em larga escala. O pedido 
foi feito por e-mail.

Interesse de órgão público
O modelo do inventor brasi-

leiro é confeccionado em chapa de 
ferro e revestido de aço inoxidável 
no interior. Mario Benedito disse 
que, a despeito de ter pedido finan-
ciamento internacional, também 
gostaria de saber do interesse do 
Governo Federal ou de alguma pre-
feitura, em instalar privadas tecno-
lógicas em favelas.

Há 25 anos, a ANI assessora os 
inventores independentes que têm 
uma ideia inovadora e não sabem 
como colocar esse projeto no merca-
do. Mazzei destaca que é importan-
te os inventores patentearem suas 
inovações, como fazem os que criam 
produtos inovadores em institutos 
de pesquisa, “porque, no Brasil, a Lei 
de Patentes é muito clara: é dono do 
invento quem patenteia primeiro. 
Não quem inventa primeiro, como 
ocorre nos Estados Unidos”.

Alana Gandra
Agência Brasil 

Brasília - Para proteger os ma-
nanciais superficiais de águas usa-
dos como fonte de captação para 
abastecimento urbano, o Brasil 
precisa investir cerca de R$ 50 bi-
lhões nas redes coletoras e estações 
de Tratamento de Esgotos (ETE) de 
52% dos municípios.

Os valores foram apresentados 
no estudo Panorama da Qualidade 
das Águas Superficiais – 2012, pela 
Agência Nacional de Águas (ANA), e 
têm como base dados do Atlas Brasil 
– Abastecimento Urbano de Água.

Considerando valores de 2010, 
o levantamento avalia que são ne-
cessários R$ 47,8 bilhões em inves-
timentos para melhorar a qualidade 
das águas superficiais brasileiras 
ao longo das próximas décadas. De 
acordo com a ANA, entre 2001 e 
2010, foram investidos cerca de R$ 
52 bilhões em recursos para pro-
gramas de saneamento e despolui-
ção de recursos hídricos da União. 
Desses, 76% tiveram como origem 
o Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC).

O restante veio de organismos 
internacionais e do setor privado. 
Entre as ações destacadas pela ANA 
estão o Programa Despoluição de 
Bacias Hidrográficas (Pordes), o 
Projeto Tietê, o Programa de Revi-
talização do Rio das Velhas, o Pro-
grama de Saneamento Ambiental 
dos Municípios do Entorno da Baía 
de Guanabara e o Programa para o 

Desenvolvimento Racional, Recu-
peração e Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Guaíba (Pró-Gua-
íba). Segundo a agência, o esforço 
deve ter a participação de vários 
setores da sociedade. A articulação 
precisa envolver todos os planos 
setoriais que têm impacto sobre a 
qualidade das águas: saneamento, 
recursos hídricos e os planos dire-
tores municipais. De acordo com a 
ANA, isso é essencial para reduzir a 
fragmentação de políticas públicas.

Monitoramento
Outro desafio apontado pela 

agência é o de melhorar o monito-
ramento da qualidade das águas 
superficiais do país. Para isso, a ANA 
vem desenvolvendo com os estados 
o Programa Nacional de Avaliação 
da Qualidade das Águas, que tem 
como objetivo apoiá-los no monito-
ramento e na avaliação da qualidade 
da água, assim como na divulgação 
das informações para a sociedade.

O estudo Panorama da Quali-
dade das Águas Superficiais – 2012 
foi elaborado pela agência com o 
apoio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e de órgãos 
gestores estaduais de recursos hí-
dricos. 

As conclusões foram apre-
sentadas em um evento do BID na 
Conferência das Nações Unidas so-
bre Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+20, na capital fluminense.

País precisa investir R$ 50 bi 
na proteção dos mananciais

São Paulo - A Rede Nossa São 
Paulo, a Rede Social Brasileira por 
Cidades Justas e Sustentáveis e o 
Instituto Ethos, através da publi-
cação Metas de Sustentabilidade 
para os Municípios Brasileiros – In-
dicadores e Referências, sugerem a 
todos os candidatos às prefeituras 
do país, metas nas áreas econômi-
ca, social, ambiental, cultural e de 
governança. 

A iniciativa faz parte do Pro-
grama Cidades Sustentáveis, ini-
ciativa de uma rede de organiza-
ções da sociedade civil que está 
aproveitando as eleições munici-
pais de 2012 para colocar a sus-
tentabilidade na agenda dos par-
tidos políticos e dos candidatos. 
A rede faz ainda campanha para 
sensibilizar os eleitores a escolher 
a sustentabilidade como critério 
de voto.

Na publicação foram estabe-
lecidos 100 indicadores, em 12 ei-
xos, utilizados para o diagnóstico 
da sustentabilidade em áreas ur-
banas, mostrando metas e suges-
tões baseadas em exemplos inter-
nacionais que deram certo e que 
podem ser implementados no país. 
Ao aceitar assinar o compromisso, 
os candidatos se propõem a desen-
volver o programa em suas cidades 
e a prestar contas do andamento 
do processo.

Entre as metas estão gover-
nança; bens naturais comuns; 
equidade, justiça social e cultura 
de paz; gestão local para a sus-
tentabilidade; planejamento e 
desenho urbano; cultura para a 
sustentabilidade; educação para 
sustentabilidade e qualidade de 
vida; economia local dinâmica, 
criativa e sustentável; consumo 
responsável e opções de estilo de 
vida; melhor mobilidade, menos 
tráfego; ação local para a saúde; do 
local para o global.

Desenvolvimento
De acordo com o coordena-

dor-geral da Rede Nossa São Pau-
lo, Oded Grajew, o modelo de de-
senvolvimento sugerido apresenta 
uma possibilidade de andar na di-
reção sustentável já que o existen-
te atualmente não é, na visão da 
entidade. “A mudança é uma esco-
lha e, para isso, é necessário mudar 
a agenda e ir para outra direção. 
Por isso colocamos aqui as metas 
a serem alcançadas. As cidades 
ocupam espaço fundamental para 
a direção do modelo de desenvol-
vimento sustentável”.

Grajew reforçou que o Pro-
grama Cidades Sustentáveis mos-
tra, além das metas, casos de ci-
dades que conseguiram alcançar 
esses objetivos no Brasil e no 
mundo.

O presidente do Instituto 
Ethos, Jorge Abraão, disse que o 
período de eleições é um momento 
de grande oportunidade para que 
os candidatos entendam a mudan-
ça de planejamento. Segundo ele, 
os avanços só ocorrerão se todos 
compreenderem que é preciso in-
tegração entre governos, socieda-
de e empresas.

“O programa é uma grande 
oportunidade de criar referências 
para isso, com exemplos de ações 
em vários eixos de governança, 
ambientais, sociais e de bem-estar. 
Temos exemplos de cidades que 
deram certo e espero que os pre-
feitos consigam absorver isso e 
colocar nos seus programas”, disse 
Abraão.

Quase a metade da po-
pulação das 100 maiores cida-
des do Brasil ainda não conta 
com a coleta de esgotos, de 
acordo com dados divulgados 
pelo Instituto Trata Brasil que 
se encontram inclusídos em 
um levantamento feito em 
parceria com a empresa GO 
Associados. 

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

Poluição
Segundo a pesquisa, dia-

riamente, são despejados em 
torno de 8 bilhões de litros de 
fezes, urina e outros dejetos 
nas águas dos córregos, dos 
rios e do mar. E pouco mais de 
um terço ou 36,28% da cole-
ta de esgoto passa por trata-
mento. 

Com informações do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Institu-
to Trata Brasil informou que 
nessas 100 cidades vivem 40% 
dos habitantes do país ou 77 
milhões de um total de 191 
milhões de pessoas. Mais de 
31 milhões moram em luga-
res onde o esgoto corre a céu 
aberto.

Embora esse volume seja 
expressivo, o nível de cober-
tura supera a média nacional 

com a coleta existente em 
59,1% dos 100 municípios 
ante 46,2% quando se inclui 
as demais cidades brasileiras. 
Em 34 cidades, mais de 80% 
da população têm o esgoto 
coletado e entre estas cinco 
atendem todo o município: 
Belo Horizonte (MG), Santos 
(SP), Jundiaí (SP), Piracicaba 
(SP) e Franca (SP).

A pesquisa aponta que 
em 32 municípios, a coleta 
varia entre 0% a 40% e em 
34, de 41% a 80%. Quanto ao 
esgoto tratado foi verificado 
que em 40 cidades, este ser-
viço não ultrapassa a 20% da 
coleta. 

Já o nível de excelência 
ou acima de 81% só existe 
em seis localidades: Sorocaba 
(SP), Niterói (RJ), São José do 
Rio Preto (SP), Jundiaí (SP), 
Curitiba (PR) e Maringá (PR).

Em outras nove, o índice 
supera os 70%: Ribeirão Pre-
to (SP); Londrina (PR), Uber-
lândia (MG), Montes Claros 
(MG), Santos (SP), Franca (SP), 
Salvador (BA), Petrópolis (RJ) 
e Ponta Grossa (PR).

Na média, os 100 municí-
pios destinaram 28% de sua 
receita em obras de sanea-
mento a maioria num total de 
60 não chegou a utilizar 20% 
dos recursos na ampliação dos 
serviços. E entre as oito cida-
des que aplicaram mais de 
80% da verba os destaques 
são : Ribeirão das Neves (MG), 
Recife (PE), Teresina (PI), Praia 
Grande (SP) e Vitória (ES).

Metade da população não 
tem a coleta de esgotos 

Coleta de esgotos é ausente em quase metade de 100 maiores cidades

Equipamento transforma os dejetos em pó pela ação da cal que mata os germes

Metas para a 
sustentabilidade

FOTOS: Divulgação
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Posse festiva
FOI COM UM COQUETEL, seguido de jan-

tar na Maison Blu´nelle que o Conselho Regional de 
Odontologia da Paraíba empossou sua nova direto-
ria para o biênio 2012/2014 tendo como presidente  
Abraão Alves de Oliveira e como secretário, Roberto Lyra.

O evento contou com presenças de presidentes de 
vários CROs do país, inclusive o presidente do Conselho 
Federal, Ailton Morilhas Rodrigues.

Presidente do CFO, Ailton Morilhas Rodrigues, presidente do CRO/PB, Abraão Alves de Oliveira, 
Presidente do CRO/RN, Jaldir Cortez e José Mário Mateus, do CRO/MG

FOTO::Goretti Zenaide

Melhores do país
       ENTRE AS CEM MELHORES uni-
dades produtivas de artesanato do país,  
quatro delas são paraibanas no Prêmio 
Sebrae Top 100, premiação que reconhe-
ce e valoriza o trabalho de artesãos bra-
sileiros, selecionando-as entre as mais 
competitivas.
 O evento será realizado na pró-
xima terça-feira, no Rio de Janeiro, onde 
serão premiadas a Associação dos Arte-
sãos de Monteiro, a Natural Fashion de 
Campina Grande, a Desfiar Labirinto de 
Riachão do Bacamarte e a Cooperati-
va das Bordadeiras da cidade de Alagoa 
Nova.

Semana do JudiciárioA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Animal Amigo 
Bicho vai promover no próximo sábado mais uma 
Feira de Adoção de Cães e Gatos na Praça da Paz, 
no Conjunto dos Bancários, das 10h ás 17h.

A ONG, comandada por Maribel Amengual, resgata 
animais das ruas e os mantém em lares temporários a 
espera de um dono e a feira é uma ótima oportunidade 
para as pessoas adotarem esses animais carentes 
com histórias de sofrimento. Junto com a feira haverá 
um brechó de roupas, calçados, bijuterias e bolsas com 
renda revertida para a associação.

Executivos Josélio Romulo 
Gondim de Oliveira e José 
Aderaldo de Medeiros 
Ferreira, presidente do 
Creci, Rômulo Soares de 
Lima, Sras. Filomena Leal 
Marinho e Tissiane Ferreira, 
publicitário Keynes Porto 
Carneiro, relações públicas 
Marne Targino, empresário 
Adilson de Assis Alves, bio-
química Maria do Desterro 
Queiroga de Oliveira.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A nossa maior
 ilusão é acreditar 
que somos o que 
pensamos ser”

“Nunca lamente uma 
ilusão perdida, pois não 
haveria fruto se a flor 
não caísse”

HENRI AMIEL THAYSA DUTRA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A arquiteta Madalena Zac-
cara avisando que nesta próxima 
segunda-feira, o professor portu-
guês Fernando Antônio Baptista 
Pereira, fará no Áudio 4, na UFPE, 
a palestra “A Narrativa da Arte: 
questões teóricas e paradigmas 
da leitura”.
   O palestrante é historiador 
de arte e curador de exposições e 
museus, além de ser presidente do 
Conselho Científico de Pesquisa da 
Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade de Lisboa, Portugal.

Zum Zum Zum
   A Biblioteca “Odilon Ribeiro Coutinho”, do TRT/PB, está atendendo ao 
público no Serviço de Documentação e Arquivo, localizada no Parque Solon de 
Lucena. A mudança se deu  por conta das obras de reforma e ampliação do Núcleo 
de Conciliação daquele tribunal.

Anésia Queiroz, Maria do Carmo e Milena Lins na Maison Blu´nelle

FOTO: Goretti Zenaide

Feira de adoção

Debates literários
A CIDADE DE AREIA respira cultura com a realização 

do XIII Festival de Letras e Artes, cuja abertura oficial será 
feita hoje pelo governador Ricardo Coutinho. 

Amanhã, na Câmara Municipal daquela cidade acontece 
a mesa-redonda “De Augusto dos Anjos à poemática do 
Brejo paraibano”, com exposição das professoras Socorro 
Aragão e Neide Medeiros. Participam ainda, os escritores 
Lourdinha Luna, José Avelar, Gonzaga Rodrigues e Silvânia 
Rodrigues Nunes.

Música
HOJE TEM concer-

to da Orquestra Sinfô-
nica Jovem da Paraíba, 
às 20h no Cine Bangüê, 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, com 
destaque para a apre-
sentação de uma se-
leção da trilha sonora 
do filme “Amor Sublime 
Amor”, dos anos 60.

Na regência, o 
trompista José Wilker 
da Silva, que segundo 
o maestra Luiz Carlos 
Durier, é uma forma de 
incentivar o estudo da 
regência.

Simpósio de profissões
SERÁ REALIZADO, hoje no Instituto de Educação 

Superior da Paraíba - Iesp, o Simpósio de Profissões 
Jurídicas com palestras pela manhã e à noite, ministra-
das pela desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti, 
pelo advogado e presidente da OAB/PB, Odon Bezerra, 
pelo delegado de polícia, Fabiano Martins e Werton 
Magalhães, representante da indústria pública.

O Iesp festeja o melhor desempenho do seu 
curso de Direito,  dentre as faculdades particulares 
da Paraíba, no VII Exame da OAB/PB.

Momento feliz de Leonardo Marconi e Maria de Oliveira

Clã Xavier

 A ESCOLA JUDICIAL do Tribunal Regional do Tra-
balho da Paraíba está com inscrições abertas para 
apresentação de trabalhos e participação na XII Sema-
na do Judiciário. 
 O evento será realizado nos dias 2 a 4 de outu-
bro na Estação Cabo Branco Ciências, Cultura e Artes e 
as inscrições podem ser feitas no link www.trt13.jus.br/
semajud, com vagas limitadas.

   Atenção mulheres mais cheinhas! A loja Xamego Gold Beach tem 
nas prateleiras roupas feitas com tecidos tecnológicos tipo Bio Shape, que 
ajudam no combate a celulite. 

   As amigas Roberta Aquino, Roziane Coelho e Evelyn César estão 
organizando um almoço festivo para comemorar o aniversário de Lúcia Padilha. 
Será no próximo dia 6 no restaurante Adega do Alfredo.

O PRESIDENTE do 
Instituto Histórico e Geo-
gráfico da Paraíba, Adauto 
Ramos convidando para 
o lançamento do livro “A 
Saga de um Clã Xavier”, 
de autoria da escritora e 
imortal Maria do Socorro 
Cardoso Xavier.

O lançamento será 
realizado amanhã, a partir 
das 17h na sede daquele 
instituto.

 O ESPETÁCULO “Anjo Negro”, dirigido por 
Sandro Lucose e encenado pelo grupo mato-gros-
sense Mosaico, será apresentado hoje às 20h no 
Theatro Santa Roza, com entrada gratuita.
 A peça é uma celebração pelo centenário de 
nascimento do dramaturgo e contista Nelson Rodri-
gues e faz parte da terceira etapa do Projeto Palco 
Giratório 2012.

Anjo Negro

O ESCRITOR Joacil de Britto Pereira  
deixa saudades a quem teve o privilégio de 
conviver com ele. Conheci-o quando coman-
dava o jornal O Momento, no final de década 
de 80 e desde então sempre o vi presença 
cativa dos mais importantes eventos políti-
cos, culturais e sociais paraibanos.  

Atuante em vários momentos da história 
da Paraíba, Joacil de Britto Pereira foi advo-
gado, deputado estadual e federal, secretário 
de Estado de vários governos, advogado, 
escritor, jornalista, teatrólogo, historiador 
e escritor com mais de 20 livros publicados, 
tendo sido presidente da Academia Paraibana 
de Letras por vários anos.

Cristina e Elry Medeiros Júnior, Valéria e Roberto Lyra com o anfitrião Abraão 
Alves de Oliveira

Mediterrâneo
FINALMENTE termina-

ram as obras de reforma 
e ampliação do simpático 
restaurante Mediterrâneo, 
que será reaberto hoje na 
Av. Olinda, em Tambaú.

Sob a batuta do 
gourmet Ricardo Lyra, a 
casa, além de ser bastante 
aconchegante, tem uma 
das melhores cozinhas da 
Capital paraibana.

Grande figura!
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MP faz levantamento sobre 
mobilidade em hotéis e escolas
Trabalho está sendo feito 
pela Promotoria de Justiça 
do Ministério Público

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A Promotoria de Justiça 
da Defesa do Cidadão do Mi-
nistério Público da Paraíba 
está fiscalizando toda a rede 
de hotéis e escolas públicas e 
particulares de João Pessoa. 
O objetivo, conforme o pro-
motor de Justiça da Defesa do 
Cidadão, Valberto Lira, é fazer 
um levantamento sobre as 
edificações para ajustamento 
e enquadramento do que de-
termina a mobilidade urbana. 

“Esse levantamento está 
sendo feito para que em um 
futuro bem próximo nós pos-
samos fazer um ajustamento 
de termo de conduta para que 
todas essas edificações sejam 
alcançadas pela rampa de 
acesso de mobilidade”, reve-
lou. De acordo com o promo-
tor, a mobilidade urbana não 
consiste apenas em disponi-
bilizar uma rampa de acesso 
em uma edificação ou rebai-
xamento de calçadas.

Ele explica que a mobi-
lidade urbana é muito mais 
ampla porque ela tem que 
preencher uma gama enorme 
de situações que vai desde a 
possibilidade da pessoa com 
deficiência de se locomover 
partindo de sua residência até 
o destino final. A existência de 
uma fiscalização nos trans-
portes coletivos também é 
importante porque as pessoas 
com deficiência que utilizam 
cadeiras de rodas necessitam 
de elevador e de ajuda para 
poder entrar no ônibus.

O problema do acesso do 
cadeirante ao ônibus não de-
pende apenas do elevador, ele 
também necessita da ajuda 
do motorista ou do cobrador, 
para manusear corretamen-
te o equipamento. Por isso, o 
promotor Valberto Lira, des-
taca a importância que haja 
uma capacitação para os fun-
cionários que vão lidar com 
essas pessoas, como também 
a manutenção permanente 
dos equipamentos para que 
eles não apresentem proble-
mas durante o seu manuseio.

No caso das edificações 
ele informa que algumas alte-
rações devem ser observadas 
na mobilidade urbana. Por 
exemplo, para o usuário de 
cadeiras de rodas é necessá-
rio o rebaixamento do balcão 
de atendimento em edifícios 
comerciais e residenciais; os 
sanitários também devem ser 
alterados e colocados em uma 
área com espaço suficiente 
para o cadeirante e também 
deve possuir apoiadores nas 
paredes para proporcionar 
maior segurança e evitar es-
corregões, entre outros itens.

FOTOS: Ortilo Antônio

No Dia Nacional de Com-
bate ao Fumo, ocorrido on-
tem, a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) reali-
zou várias atividades relacio-
nadas ao tema, no Busto de 
Tamandaré, orla da capital. 
No local, equipes da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) 
orientaram a população so-
bre os malefícios ocasionados 
pelo uso do cigarro, fechando 
o ciclo de ações e debates rea-
lizados pela Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP) 
desde a semana passada.

As atividades começa-
ram no último dia 20, com 
uma atividade do médico 
Alexandre Negri, presidente 
da Sociedade Paraibana de 
Cardiologia. Ele ministrou 
uma aula para professores do 
Projeto João Pessoa Vida Sau-
dável, que atuam nas praças 
com usuários dependentes de 
cigarro. Durante a explana-
ção, o médico informou que o 
tabagismo é a principal causa 
evitável de doenças, invalidez 
e morte prematura, e que o 
número de mulheres fuman-
tes tem aumentado no Brasil 
e no mundo.

Para Rogéria Chelly, uma 
das responsáveis pela área 
temática de combate ao taba-
gismo, ações como essas são 
importantes para que a po-
pulação conheça os serviços 
de incentivo para quem quer 
parar de fumar.

Para a atividade no Busto 
de Tamandaré foram disponi-
bilizados material educativo, 
fôlderes e profissionais ha-
bilitados para orientar so-
bre o programa de combate 
ao fumo. As ações e exames 
continuarão sendo realizadas 
pelos Centros de Referência, 
onde os usuários poderão 
fazer testes de dependência 
de nicotina, medição de fluxo 

Ações vão continuar na capital
COMBATE AO TABAGISMO

Centro de Referência em João Pessoa

Cais Cristo – Rua Olívia de Almeida Guerra, S/N, Cristo
Telefone: 3214-2623
Cais Mangabeira – Rua Romário C. de Moraes, S/N, Man-
gabeira I
Telefone: 3213-1909
Cais Jaguaribe – Rua Alberto de Brito, S/N, Jaguaribe
Telefone: 3214-4075
USF Mandacaru – Rua Mascarenhas de Morais, S/N, Man-
dacaru
Telefone: 3214-7143
CAPS AD David Capistrano – Rua José Soares, S/N, Rangel
Telefone: 3218-5244

expiratório, teste de monóxi-
do de carbono, avaliação fí-
sica com aferição de pressão 
arterial e medidas corporais 
(peso e altura), entre outros 
serviços.

Controle
Com o objetivo de esti-

mular e apoiar fumantes no 
processo de desistência do 
vício e na adoção de hábitos 
mais saudáveis, o setor de 
Doenças Agravos não Trans-
missíveis da SMS realiza 
ações com a finalidade de 
cuidar e orientar os usuá-
rios interessados em tratar 
da dependência. As ações 
são realizadas nos Centros 
de Referência pelo Progra-
ma Nacional de Controle do 
Tabagismo, do Ministério da 
Saúde e do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca).

Em João Pessoa, o pro-
grama de controle e com-
bate ao tabagismo dispo-
nibiliza cinco Centros de 
Referência. A procura pelos 
serviços deve ser espontâ-
nea. Nos centros, o usuário 
conta com assistentes so-
ciais, psicólogos e equipe 
médica composta por pneu-

mologista, cardiologista, 
enfermeiros, nutricionis-
tas, entre outros. O médico 
pneumologista acompanha 
o paciente durante todo o 
processo de tratamento, que 
pode durar um ano.

Para se inscrever, o in-
teressado deve comparecer 
a um dos centros de atendi-
mento, preencher uma ficha 
e aguardar ser chamado, res-
peitando a lista de inscrição, 
que dá preferência aos casos 
de urgência (pessoas com 
enfisema pulmonar, insufici-
ência respiratória, casos de 
câncer, hipertensão, diabetes, 
entre outras doenças).

Dependência
É comprovado cientifica-

mente que a pessoa que fuma 
fica dependente da nicotina, 
que atua no sistema nervoso 
central da mesma forma que 
outras drogas, como cocaína, 
heroína e álcool. As estatís-
ticas do Ministério da Saúde 
revelam que pessoas que fu-
mam, comparadas aos não 
fumantes, apresentam riscos 
dez vezes maiores de adoecer 
de câncer de pulmão e cinco 
vezes de sofrer de infarto.

Onde localizar

Está tudo pronto 
para a primeira eleição 
direta que vai escolher 
cinco membros efetivos 
e cinco suplentes do Con-
selho Superior da Defen-
soria Pública do Estado 
da Paraíba para o biênio 
2012/2014. O pleito vai 
ser realizado amanhã, 
das 8h às 17h, no auditó-
rio da sede do Procon/PB 
que fica no Parque Solon 
de Lucena, 300, Centro 
de João Pessoa. O local 
foi escolhido por ofere-
cer condições adequadas 
para receber os votantes.

De acordo com os 
membros da Comissão 
Eleitoral, 275 defensores 
públicos da ativa estão 
aptos a votar e decidir  
os cinco membros do 
Conselho. A cédula terá 
o nome dos 38 candida-
tos e só será considerado 
válido o voto que conti-
ver até, no máximo, cin-
co nomes de candidatos 
marcados. A votação é 
unipessoal, plurinomi-
nal, obrigatória e secreta 
para todos os defensores 
em atividade. É vedado o 
voto postal, por procura-
ção ou meio eletrônico.

O pleito será presi-
dido pelos membros da 
Comissão formada pe-
los defensores públicos 
Argemiro Queiroz de 
Figueiredo (presidente), 
Antonio Rodrigues de 
Melo (1º secretário) e 
Jeziel Magno Soares (2º 
secretário). A votação 
terá início pontualmente 

às 8h e encerramento às 
17h, sendo permitido o 
acesso ao local de vota-
ção até a hora do encer-
ramento. Quem chegar 
depois das 17h não po-
derá votar, explicou o 1º 
secretário da Comissão 
Eleitoral.

Por ser o voto obri-
gatório, como determina 
o art. 21, inciso V, da Lei 
Complementar Estadual 
nº 104, de 23 de maio de 
2012, os defensores pú-
blicos que não votarem 
deverão justificar à Co-
missão Eleitoral, no pra-
zo de 30 dias, sob pena 
de responsabilização 
funcional.

O Conselho Supe-
rior da Defensoria Públi-
ca é o órgão máximo da 
instituição e é formado 
por nove membros. Ao 
Conselho cabe tomar to-
das as decisões adminis-
trativas do órgão e por 
isso a importância dessa 
primeira eleição para es-
colha de cinco membros. 

“Temos 38 candida-
tos e todos são merece-
dores da confiança de 
seus pares, mas como 
temos que escolher ape-
nas cinco, recomendo 
aos meus colegas que 
escolham os que se apre-
sentarem mais capacita-
dos para conduzir um 
projeto de valorização 
da Defensoria Pública”, 
disse o defensor público 
geral e atual presidente 
do Conselho, Vanildo 
Oliveira Brito.

Defensores escolhem 
Conselho Superior

PRIMEIRA ELEIÇÃO

No caso das 
edificações, 
algumas 
alterações 
devem ser 
observadas 
para garantir 
a mobilidade

Toda a rede de hotéis e escolas públicas e privada em JP está sendo fiscalizada pela Promotoria de Justiça da Defesa do Cidadão do Ministério Público da Paraíba
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Cresce violência contra mulher
dados do 8 de março

mP faz levantamento 
sobre mobilidade da rede 
hoteleira e escolas
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Mesmo com a Lei Maria 
da Penha tendo sido implan-
tada há seis anos no Brasil, 
as agressões contra as mu-
lheres continuam aumen-
tando na Paraíba conforme 
dados do Centro da Mulher 
8 de Março. Ontem, Ivanil-
da Ferreira de Holanda, 35 
anos, foi espancada e por 
pouco não perdeu um dos 
olhos em razão das fortes 
pancadas sofridas no ros-
to. Segundo informações da 
polícia, ela foi atacada na 
madrugada de ontem por 
um casal quando caminhava 
pela Rua da Areia, no Centro 
de João Pessoa.

De acordo com da-
dos do Centro da Mulher 
8 de Março, os números 
de agressões a mulheres 
vem aumentando. Só este 
ano, até ontem, foram 71 
agressões sofridas por mu-
lheres. No ano passado, de 
janeiro a dezembro, foram 
registradas 74 agressões 
contra a mulher, quase o 
mesmo número deste ano 
até este mês.

A agressão física a Iva-
nilda aconteceu por volta de 
1h30, e a polícia continua à 
procura do casal agressor. A 
vítima, que reside no Bairro 
do Sesi, em Bayeux (Região 
Metropolitana de João Pes-

soa) e foi socorrida para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, por uma viatura da 
Polícia Militar. Até as 14h de 
ontem ela estava internada, 
em estado de saúde regular, 
mas os médicos ainda não 
tinham informações se ela 
iria ou não perder um dos 
olhos em razão da violência 
sofrida.

Números da violência
Ainda segundo dados 

do Centro da Mulher 8 de 
Março, no ano passado fo-
ram registrados contra as 
mulheres 44 homicídios, 63 
tentativas de homicídio, 104 
estupros (mulheres, ado-
lescentes e crianças),  49 
tentativas de estupro e 70 
agressões. Este ano até este 
mês foram registrados 32 
homicídios, 64 tentativas de 
homicídio, 65 estupros, 49 
tentativas de estupro e 70 
agressões físicas. 

FOTO: Arquivo

Em comemoração 
ao Dia da Independên-
cia do Brasil (7 de se-
tembro), as escolas da 
Rede Municipal inicia-
ram ontem os desfiles 
cívicos pelos bairros de 
João Pessoa. O evento 
foi aberto ontem às 8h, 
pelos alunos da Escola 
Moema Tinoco, no bair-
ro Funcionários II. Hoje, 
o desfile pelas comemo-
rações da Semana da Pá-
tria será realizado pelos 
alunos da Escola José 
Lins do Rego, na Rua 2 
de Fevereiro, no Bairro 
do Cristo. Segundo o se-
cretário interino de Edu-
cação e Cultura, do mu-
nicípio, Genildo Lucena, 
“os desfiles nos bairros 
se estenderão até o dia 
14 de setembro e refor-
çam a necessidade de 
mantermos viva a cha-
ma do patriotismo, do 
espírito de nação e de 
nos reafirmamos livres e 
soberanos”, disse.

Os desfiles dos bair-
ros têm a participação de 
cerca de 10 mil alunos do 
Ensino Fundamental I e II 
e dos Centros de Referên-
cia de Educação Infantil 
(Creis). A sequência do 
desfile foi definida por 
meio de sorteio realizado 
durante reunião com os 
diretores das escolas. “Es-
peramos mais uma vez 
superar as expectativas e 

Escolas iniciam desfile cívico em JP
7 de setembro

despertar nas pessoas a im-
portância do desfile cívico. 
É uma oportunidade para 
as comunidades prestigia-
rem o trabalho realizado 
pelo departamento de mú-
sica das escolas”, disse o 
coordenador das bandas, 
Júlio César Ruffo.

Esta é a 4ª edição do 
Desfile Cívico dos bairros 
em comemoração ao Dia 
da Independência do Bra-
sil. Trata-se de uma inicia-
tiva da Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP), 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura (Se-

dec), que atende não só as 
comunidades, como tam-
bém as escolas municipais, 
estaduais, filantrópicas e 
particulares. No Dia da In-
dependência, 7 de setem-
bro, não haverá apresen-
tação nos bairros, apenas 
no centro da cidade.

Confira a programa-
ção do desfile: amanhã, 
desfilarão a partir das 
14h os alunos do Polo 9, 
na Rua Mário Furtado, 
próximo ao Ipep. No dia 
1º de setembro, no Bairro 
do Geisel. Dia 2, o desfi-
le será na Avenida Josefa 

Taveira, a partir das 11h, 
no Bairro de Mangabeira, 
dia 3, na Rua Estudante 
Eduardo Neves, a partir 
das 8h, no Bairro Jardim 
Veneza, dia 4, a partir 
das 8h, na Avenida Floria-
no Peixoto, no Bairro de 
Jaguaribe, dia 5, na Rua 
Major Álvaro Monteiro, 
no Bairro de Mandacaru, 
a partir das 8h e no dia 
14, o desfile de encerra-
mento dos bairros acon-
tecerá a partir das 14h, 
próximo à Escola Munici-
pal Antenor Navarro, no 
Bairro Gervásio Maia. (JA)

Alunos da Escola Moema Tinoco, no Funcionários II, desfilaram ontem pelas ruas do bairro

De janeiro até agora foram 
registradas 71 agressões, 
três a menos que em 2011

José Alves
zavieira2@gmail.com

Ivanilda Ferreira 
de Holanda,
35 anos, foi 
espancada 
ontem e quase 
perdeu um olho 
por conta 
da agressão  
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O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Administração, vai pagar a 
folha de pessoal referente 
ao mês de agosto hoje, 30, 
e amanhã, 31. No primeiro 
dia recebem os aposentados 
e pensionistas. Os ativos da 
administração direta e indi-
reta terão as suas remune-
rações creditadas na conta 
bancária amanhã.

O Governador Ricardo 
Coutinho segue pagando 
a folha de pessoal sempre 
dentro do mês trabalhado. 
Para a secretária de Estado 
da Administração, Livânia 
Farias, esta é uma forma de 
valorização do servidor que 
se dedica ao bom funciona-
mento da máquina pública 
e merece receber o salário 
sem atrasos.

Pagamento de servidores 
do Estado começa hoje

saLÁrIos

A Assessoria de Impren-
sa da Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba informou 
que os trabalhos da categoria 
nos 1.250 quilômetros que 
cortam o Estado estão total-
mente normalizados desde a 
manhã de ontem. Os profis-
sionais da área aceitaram a 
proposta de aumento ofere-
cido pelo Governo Federal de 
15% e outras vantagens.

O encerramento da gre-
ve aconteceu na Paraíba de-
pois que a Confederação dos 
Trabalhadores do Serviço 
Público Federal (Condsef), 
aceitou, após assembleia re-
alizada em nome das 18 ca-
tegorias do serviço público 
federal em greve, há vários 
dias, a proposta do Governo.

Para o presidente do 
Sindicato dos Policiais Ro-
doviários na Paraíba, Sílvio 
Reis, todos os serviços ofer-
tados pela Polícia Rodoviá-
ria Federal na Paraíba estão 
plenamente normalizados e 
as estradas da Paraíba con-
tinuarão com a fiscalização 
reforçada.

Além do aumento de 
15% no acordo firmado com 
o Ministério do Planejamen-
to, também será concedido o 
reconhecimento do nível su-
perior para o cargo de poli-
cial rodoviário federal, o fim 
do limitador de 50% para 
a progressão na carreira e 
a alteração dos nomes das 
classes da carreira para 1ª, 
2ª e 3ª e Classe Especial. 

PRF acaba a greve após 
acordo com o Governo

VoLta ao trabaLHo



O Programa Estadual 
de Inclusão de Jovens (Pro-
jovem Trabalhador – Ju-
ventude Cidadã) está sendo 
implantado na Paraíba pelo 
Governo do Estado em par-
ceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), 
para garantir a reintegração 
ao processo educacional, 
qualificação profissional e 
desenvolvimento humano 
da população entre 18 e 29 
anos que está em situação de 
desemprego. O programa be-
neficiará 7.035 jovens de 94 
municípios paraibanos.

As inscrições para o pro-
grama serão abertas no dia 
10 de setembro e os cursos 
começarão em outubro, de 
acordo com o que foi defi-
nido em reunião do Comitê 
Gestor com a secretária de 
Desenvolvimento Humano 
do Estado, Cida Ramos.

Cursos 
A formação terá um perí-

odo de seis meses e contem-
plará nove áreas ocupacionais: 
administração, agroextrativis-
mo, alimentação, construção 
e reparos, metal mecânica, 
pesca/piscicultura, telemáti-
ca, turismo e hospitalidade e 
vestuário. O jovem beneficiá-
rio receberá uma bolsa de R$ 
600, dividida em seis parcelas 
de R$ 100. 

Projovem Trabalhador vai abrir
inscrições para 7 mil bolsas na PB
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O programa beneficiará 
7.035 jovens de 94 
municípios paraibanos
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Segundo o presidente 
do Comitê Gestor, Luiz Antô-
nio Lianza, nove instituições 
executarão o Projovem Tra-
balhador e serão responsá-
veis por toda a estrutura dos 
cursos como local, pagamen-
to dos professores, transpor-
te para os alunos, lanche e 
material didático. 

Comitê Gestor 
O Comitê Gestor Estadu-

al, cuja formação foi publi-
cada no Diário Oficial do dia 
24 deste mês, é formado por 
membros da Gerência Execu-
tiva de Ações Governamen-
tais da Sedh, Luiz Antônio 
Lianza e Wécio Pinheiro, e 
membros da Gerência Opera-
cional de Qualificação Profis-
sional da Sedh, Teresa Jordão 
e Sérgio Soares. 

O Comitê também tem 
dois técnicos do Núcleo de 
Atendimento ao Jovem da 
Sedh, Luciana Leal e Selma 
Cunha, e representantes do 
Conselho Estadual de Em-
prego e Renda, Edna Alencar 
(Superintendência Regional 
do Trabalho) e Maria Soleda-
de (Federação das Empresas 
de Transporte de Passagei-
ros do Nordeste – Fetronor).

A este grupo cabe definir 
normas e critérios de inscri-
ção, seleção dos jovens benefi-
ciários do Projovem Trabalha-
dor. Outra atividade do Comitê 
é acompanhar e monitorar os 
processos de inscrição, sele-
ção, execução e avaliação do 
Programa no Estado.

No mês de julho, foram 
devolvidos 21,2 mil cheques 
sem fundo na Paraíba, o que 
equivale a 6,91% dos cheques 
compensados, segundo os da-
dos do Indicador Serasa Expe-
rian de Cheques Sem Fundos, 
divulgados ontem. O percen-
tual superou o índice de junho, 
quando a taxa de devolução 
foi de 6,50%, e o de julho do 
ano passado, que foi de 5,28%.

Com este índice, a Pa-
raíba continua entre os dez 
Estados brasileiros com 
maior percentual de cheques 
devolvidos, ocupando a 7ª 
posição no ranking, com um 
acumulado de 6,49%  de ja-
neiro até julho. Nesse índice, 
a taxa também é superior a 
do Brasil, que foi de 2,06%, e 
do Nordeste, cuja devolução 
de cheques atingiu 3,66%.

De acordo com os dados 
do Indicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos, no 
mês de junho foram compen-
sados 306.800 cheques na Pa-
raíba, dos quais 21.200 foram 
devolvidos por falta de provi-
são de fundos. Em junho, fo-
ram devolvidos 19,8 mil che-
ques sem fundo dos 304.700 
cheques compensados.

 
No Brasil
Em julho, foram devol-

vidos pela segunda vez por 
falta de fundos 2% do total 
de cheques compensados em 
todo o país, conforme revela 

o Indicador Serasa Experian 
de Cheques Sem Fundos. Este 
percentual de inadimplência 
com cheques foi o menor veri-
ficado em cinco meses e igua-
lou o percentual de fevereiro 
último, quando também hou-
ve 2% de devoluções.

O volume de cheques 
sem fundos registrados em 
julho de 2012 foi ligeiramen-
te acima dos 1,99% obser-
vados em julho de 2011. No 
acumulado de janeiro a julho 
deste ano, por sua vez, foram 
devolvidos 2,06% de che-
ques, contra 1,94% em igual 
período de 2011.

Segundo os economistas 
da Serasa Experian, as baixas 
taxas de desemprego, os ga-
nhos salariais acima da infla-
ção e o menor ritmo de cresci-
mento do endividamento dos 
consumidores têm propor-
cionado início de gradual, po-
rém consistente, declínio da 
inadimplência com cheques.
registrou o maior volume de 
devoluções, com 4,41%. Na 
outra ponta do ranking está a 
Sudeste, com 1,67%.

Nestes sete primeiros 
meses de 2012, Roraima foi o 
Estado com o maior percen-
tual de cheques devolvidos 
(13,98%). São Paulo, por sua 
vez, foi o Estado com menor 
percentual (1,53%). Entre as 
regiões, a Norte foi a que regis-
trou maior percentual de de-
volução de cheques de janeiro 
a julho de 2012, com 4,40%. 
Na outra ponta do ranking 
está a Sudeste, com 1,65%.

21,2 mil cheques sem 
fundo são devolvidos

PESQUISA SERASA

O Empreender Paraíba reali-
zou encontro temático de acesso 
ao crédito e desenvolvimento co-
munitário, na segunda  e terça, 
com trabalhadoras rurais, artesãs 
e pescadoras do Cariri paraibano. 
O objetivo da reunião foi o rece-
bimento das propostas para fi-
nanciamento de projetos através 
da linha de crédito do Empreen-
der Mulher.

O encontro temático de aces-
so ao crédito e desenvolvimento 
comunitário aconteceu na segun-
da (27), em São João do Tigre, e 
contou com a participação de 
mulheres das associações Amai 
(Associação das Mulheres Artesãs 
do Ingá), Coopetigre (Coopera-
tiva  de São João do Tigre) e das 

artesãs agrárias do assentamento 
Boa Sorte. Na terça (28), a reunião 
foi em Camalaú com o Grupo Mu-
lheres Corajosas do Assentamento 
Novo Mundo, artesãs  da localida-
de e autônomos. As interessadas 
nas linhas de crédito do Empreen-
der individual e coletivo tiveram a 
oportunidade de conhecer o pro-
grama e apresentar seus projetos 
de investimento.

A linha de crédito Empreen-
der Mulher é destinada à conces-
são de financiamento para mu-
lheres em situação de violência 
ou vulnerabilidade social e as que 
são organizadas em grupos ou 
em associações e cooperativas. O 
objetivo é fortalecer as políticas 
públicas para as mulheres atra-

vés da criação de oportunidades 
de geração de trabalho e renda, 
e atender às necessidades das pa-
raibanas que vivem em condições 
precárias.

As interessadas devem ser 
maiores de 18 anos e comprovar 
residência no Estado da Paraíba 
há mais de seis meses. As associa-
ções e cooperativas devem ser de-
vidamente registradas dentro do 
mesmo período.

Nas reuniões de São João do 
Tigre e Camalaú, foram atendidas 
mais de 60 mulheres. O evento foi 
organizado pela Ong Cunhã - Co-
letivo Feminista, que atua na defe-
sa da mulher na Paraíba, em par-
ceria com a Secretaria de Estado 
da Mulher e Diversidade Humana.

Empreender orienta sobre crédito
NO CARIRI

A cidade de Guarabira 
vai sediar hoje a IV Confe-
rência Paraibana de Educa-
ção para o Trânsito Parti-
cularizando o Motociclista, 
que será aberta, às 8h, em 
frente ao Sesc. O evento, 
idealizado pelo Detran, em 
parceria com órgãos de 
trânsito, Secretaria Estadu-
al de Saúde e outras insti-
tuições, já foi realizado em 
João Pessoa, Campina Gran-
de e Cajazeiras e visa a di-
minuição dos acidentes de 
trânsito por meio da adoção 
de medidas que contribuam 
com a formação dos moto-
ciclistas, hoje envolvidos 
em 70% dos acidentes de 
trânsito.

Durante o evento, tam-
bém vão ser discutidas e 
planejadas ações que des-
pertem os demais condu-
tores para necessidade de 

mais respeito ao motociclis-
ta. Na última terça-feira, na 
sede do 3º Batalhão do Cor-
po de Bombeiros, localiza-
do em Guarabira, 40 alunos 
concluíram o minicurso de 
atendimento pré-hospitalar, 
particularizando o motoci-
clista, ministrado em parcei-
ra com o Samu.

O minicurso, com dura-
ção de três dias e carga ho-
rária de 30 horas, faz parte 
da programação da IV Con-
ferência Paraibana de Edu-
cação para o Trânsito, que, 
hoje, terá a participação do 
superintendente do Detran, 
Rodrigo Carvalho.

Segundo ele, a impru-
dência do motociclista é a 
principal causa dos aciden-
tes. Ele lembrou outras ações 
do Governo do Estado para 
diminuir o número de aci-
dentes envolvendo motoci-

cletas. Uma das principais 
medidas foi a determinação 
de mais rigor na fiscalização 
dos veículos, com a intensifi-
cação das operações e a exi-
gência do cumprimento do 
Código de Trânsito Brasileiro 
no que se refere às chamadas 
cinquentinhas, motos com 
até 50 cilindradas.

Desde março do ano pas-
sado, uma portaria do Detran 
determinou que as fiscaliza-
ções do trânsito passassem a 
exigir dos condutores das cin-
quentinhas, Carteira Nacional 
de Habilitação categoria “A”, 
ou autorização para conduzir 
ciclomotor (ACC) e o uso do 
capacete.

Rodrigo Carvalho lem-
brou ainda que “todos os 
candidatos que receberão a 
Carteira Nacional de Habili-
tação, por meio do Progra-
ma de Habilitação Social na 

categoria “A”, destinada aos 
motociclistas, terão direito a 
um capacete, como forma de 
incentivar o uso do equipa-
mento de segurança.

Multiplicadores 
Recentemente, os bom-

beiros lotados em Guara-
bira participaram de um 
curso de Educação para o 
Trânsito e foram transfor-
mados em multiplicadores 
destas mensagens. O pri-
meiro desafio foi repassar 
as informações para alunos 
e professores da Escola Es-
tadual Úrsula Lianza, em 
João Pessoa.

Para a comandante do 
3º BBM, major Jousilene de 
Sales Tavares, a parceria com 
o Detran vai facilitar o en-
volvimentos dos bombeiros 
militares nas ações pela sal-
vação de vidas no trânsito.

Educação no trânsito é tema de evento
EM GUARABIRA

Encontro temático foi realizado com mulheres de São João do Tegre e de Camalaú para discutir linha de crédito para projetos
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Areial faz fórum permanente
PROJETO RIO MAMANGUAPE

Paraíba CAMPINA

Sete municípios do Estado 
integram as ações que são
patrocinadas pela Petrobras Pela cidade

Em breve toda a Paraíba estará coberta por 
uma ampla rede de fibra ótica,  uma infraestrutura 
essencial ao desenvolvimento tecnológico do estado, 
permitindo rápida transmissão de dados e atração de 
empreendimentos, sobretudo, call center.

l TURIsMO

Estão sendo ultimados os preparativos para a realização 
do II Fórum Empresarial de Turismo de João Pessoa, a ser 
realizado no dia 28 de setembro, no Auditório da Estação Cabo 
Branco. O evento objetiva disseminar iniciativas de sucesso e 
estimular o debate que contemple as áreas privadas e públicas 
do turismo.

Ultrapassados

A campanha política navega hoje em dia em nível hi tech 
nunca antes imaginável, contando com ferramentas emergentes, 
como redes sociais, por exemplo, que estreitam a distância entre o 
candidato e o eleitor, permitindo uma leitura mais aproximada das 
partes.

Paradoxalmente, o que não muda parece ser a postura 
de alguns  candidatos em campanha, eternamente presos à 
mentalidade das mentiras e promessas utópicas como plano de 
governo. Esse tempo foi-se com outros entulhos do atraso,  mas 
eles ignoram essas mudanças já absorvidas pela população. Depois 
ficam a procurar explicações por seus  fracassos nas urnas.

Tecnologia

Ambiental

Por toda esta sexta-feira a “SOS Rio Paincó” promove 
grande evento ambiental na Câmara Municipal de Itaporanga, 
reunindo ambientalistas e autoridades do setor. Nos  temas a 
serem abordados estão resíduos sólidos, esgotamento sani-
tário e coleta seletiva, dentre outros.

Judiciário

A Escola Judicial do TRT da Paraíba está com as 
inscrições abertas para apresentação de trabalhos e para 
participação na XII Semana do Judiciário, que acontecerá 
nos dias 2, 3 e 4 de outubro. As inscrições serão realizadas a 
partir desta segunda-feira (27) e vão até o dia  13 de setem-
bro, podendo ser feitas no link www.trt13.jus.br/semajud/, 
com vagas limitadas.

show do Chico
 

O polivalente administrador,  o cantor e compositor 
Chico César, será atração do MPB Petrobras, no Teatro Tobias 
Barreto, em Aracaju, no dia 4 de setembro. Chico César 
fará um show de voz e violão baseado no DVD “Aos Vivos 
Agora”.

O Projeto Rio Maman-
guape, patrocinado pela 
Petrobras, organizou na tarde 
ontem uma reunião sediada 
na Câmara de Vereadores 
no município de Areial, na 
Paraíba. O trabalho que é de-
senvolvido na área de Políti-
cas Públicas, contou com a 
presença de autoridades nas 
mais variadas esferas, como 
também da sociedade civil.

A realização da sole-
nidade teve como objetivo 
a discussão para a criação 
do Fórum Permanente da 
Agenda 21. O fortaleci-
mento da participação da 
população na elaboração, 
implantação e controle so-
cial das políticas públicas, 
também foi outro foco. 

Sete municípios já fazem 
parte das ações, entre eles: 
Esperança, Matinhas, Lagoa 
Seca, São Sebastião de Lagoa 
de Roça, Alagoa Nova, Areial 
e Montadas. Outras ações 
também ganharam destaque 
como a criação dos conselhos 
municipais de meio ambi-
ente, negociações e execuções 
dos projetos de Agenda 21 

Voto da seca
Um dos crimes eleitorais  mais insolente e desumano 

vem ocorrendo em vários municípios da Paraíba e que deve 
estar se repetindo em outros estados nessa fase que a estiagem 
prolongada vem castigando o Semiárido nordestino: a compra 
de voto pela oferta de água. Comunidades recebem carros-pipa 
comprado pelos candidatos, em troca  de votos.

PREMIADO
 

Entre os  estudantes que receberam medalhas de 
ouro, no Rio de Janeiro, cerimônia que contou com a 
presença da presidenta da República, Dilma Rousseff,  por 
seu desempenho na 7ª Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas, encontra-se João Lucas Gambarra, de 
17 anos,  aluno Engenharia Mecânica na UFPB. 

Kalyenne Antero
auniaokalyenne@gmail.com

e a capacitação das comuni-
dades em economia solidária.

A Agenda 21 é considera-
da um instrumento de plane-
jamento participativo para a 
construção de sociedades 
sustentáveis, que foi um dos 
principais assuntos discuti-
dos na conferência ECO-92, 
no Rio de Janeiro.

Após a abertura da re-
união, vídeos do Programa 
Agenda 21 foram repassados 
seguido da palestra “Agenda 
21 – Areial”, ministrada pela 
articuladora da área de Edu-
cação Ambiental da Coopera-
tiva de Projetos, Assistência 
Técnica e Capacitação do 
Nordeste – LTDA (Coopacne), 

Maria Zélia Araújo.
Dos municípios, em 

Alagoa Nova desde o segun-
do semestre do ano passado 
o desenvolvimento dos tra-
balhos no Fórum já é existente. 
O próximo município será o de 
Matinhas, que tem a reunião 
marcada para o próximo dia 
12 de setembro.

As inscrições para o Ves-
tibular 2013 da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) será iniciada hoje e 
podem ser realizadas até o 
dia 26 de setembro próximo 
através do site www.com-
prov.ufcg.edu.br.  Conforme a 
Comissão de Processos Vesti-
bulares (Comprov), neste ano 
o concurso terá duas modifi-
cações, sendo realizada em 
duas etapas, com as vagas 
destinadas ao primeiro e o 
segundo semestres de 2013 
em processos independentes.

Para o primeiro período 
estão sendo ofertadas 3.115 

vagas enquanto que para o 
período 2013.2 serão ofer-
tadas 1.600 vagas, totalizan-
do 4.715 nos 75 cursos de 
graduação, distribuídos nos 
sete campi da instituição. As 
provas do vestibular para o 
período 2013.2 só serão re-
alizadas no próximo ano e a 
taxa de inscrição custa R$ 15 
e poderá ser paga até o dia 
28 de setembro, tendo um 
acréscimo neste valor, de R$ 
10 para os candidatos que se 
inscreverem para o curso de 
Design.

CFO
Já os 3.318 candidatos 

homologados pela Polícia Mi-
litar para o curso de formação 

de oficiais poderão se inscre-
ver no PSS-2013 até o pró-
ximo dia 5. Foram inscritos 
2.625 candidatos e 693 can-
didatas inscritos na seleção. 
Os candidatos com as inscri-
ções homologadas pela Polí-
cia Militar deverão preencher 
o formulário de inscrição no 
site www.coperve.ufpb.br, 
imprimir o boleto e pagar a 
taxa até o próximo dia 6.

UFPB
Para o PSS 2013 estão 

sendo oferecidas 5.036 vagas 
para os mais de cem cursos 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). As inscri-
ções podem ser feitas até o 
dia 5 de setembro próximo e 

os candidatos que terminam 
neste ano o Ensino Médio em 
escola pública pagarão ape-
nas uma taxa de R$ 10, refe-
rente ao manual.

 Já os candidatos que ter-
minaram em escolas públicas 
em anos anteriores, pagarão 
uma taxa de R$ 33, com o va-
lor do manual já incluso.

Para os alunos que ter-
minaram em escolas par-
ticulares, independente de 
bolsas concedidas, a taxa co-
brada é no valor de R$ 93,50 
e o pagamento poderá ser 
efetuado até o dia 6 do pró-
ximo mês. As inscrições são 
feitas exclusivamente pela 
Internet, através do www.co-
perve.ufpb.br.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

UFCG abre inscrições a partir de hoje até o dia 26

Mais uma vez, o curso 
de Direito no período diur-
no em Campina Grande foi 
o mais procurado pelos can-
didatos da cota universal da 
Universidade Estadual da 
Paraíba, com 836 candida-
tos inscritos para disputar 
uma das 20 vagas ofertadas, 
totalizando 41,8 candidatos 
por vaga. Já os candidatos da 
cota de inclusão preferiram 
o curso de Fisioterapia em 
Campina Grande, com 45,15 
disputando uma das 20 va-
gas oferecidas, num total de 
903 inscritos. O curso menos 
concorrido foi o de Matemá-
tica, com um índice de 0,79 
por vaga ofertada na cota 
universal e de um candidato 
por vaga na cota de inclusão. 
Ao todo, foram contabilizadas 
31.939 inscrições, 2,28% a 

mais do que no ano passado.
Segundo a Comissão 

Permanente do Vestibular  
(Comvest), pela cota univer-
sal, o segundo curso mais 
procurado pelos candidatos 
foi o de Odontologia em Cam-
pina Grande, com 656 candi-
datos na disputa de 16 vagas, 
uma concorrência de 41 can-
didatos por vaga; enquanto 
no sistema de cota de inclu-
são, Psicologia foi o segundo 
curso na preferência dos can-
didatos, com 44,25 concor-
rendo a uma das 16 vagas.

Já o curso de Engenharia 
Civil em Araruna registrou a 
terceira maior concorrência 
pela cota universal, com um 
índice de 34,96 candidatos 
por vaga, totalizando 839 ins-
critos. Já o curso de Educação 
Física em Campina Grande foi 
terceiro mais procurado pelo 
sistema de cota de inclusão, 
cujo índice foi de 42,20 can-

didatos disputando uma das 
20 vagas ofertadas, somando 
844 inscritos.

De acordo com a Comvest, 
este ano foram registradas 
728 inscrições a mais que 
no ano passado, totalizando 
31.939 vestibulandos, sendo 
18.967 isentos da taxa de ins-
crição e 12.972 candidatos pa-
gantes. Ao todo, estão sendo 
oferecidas 2.856 vagas.

As provas do Vestibu-
lar da UEPB serão realizadas 
nos dias 2 e 3 de dezembro, 
das 8h às 13h. No primeiro 
dia serão aplicadas as provas 
de Produção Textual, Língua 
Portuguesa, Literatura Bra-
sileira e Língua Estrangeira 
para as áreas I, II, III e IV. No 
segundo dias as provas são 
de Química, Física e Matemá-
tica (área I), Química, Física 
e Biologia (área II), História e 
Geografia (área III), Matemáti-
ca, História e Geografia (área 

III – Administração e Ciências 
Contábeis) e Química, Física, 
Biologia e Matemática (área I 
e IV – Ciências da Natureza).

O candidato deverá com-
parecer ao local das provas 
com, no mínimo, 30 minutos 
de antecedência. O acesso 
ao local das provas só será 
permitido ao candidato que 
apresentar um documento 
de identificação original com 
foto. 

O resultado final do Ves-
tibular será divulgado no dia 
8 de janeiro de 2013. As ma-
trículas dos aprovados para a 
primeira entrada serão reali-
zadas no dia 14 de janeiro e a 
matrícula prévia dos classifi-
cados para a segunda entrada 
será no dia 15 de janeiro. O 
edital completo com todas as 
normas do processo seletivo 
pode ser acessado no endere-
ço eletrônico www.comvest.
uepb.edu.br.

Cleane Costa
Cleane Costa – cleanec@gmail.com

Curso de Direito diurno tem 836 candidatos para 
20 vagas na Universidade Estadual da Paraíba

CONCORRêNCIA VEsTIbUlAR
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Rio Mamanguape, alvo do projeto de revitalização da Petrobras, visto de uma ponte durante uma cheia 

som da Copa de 2014

Artefato cultural e alvo de polêmicas na última Copa 
do Mundo, em 2010, na África do Sul, a vuvuzela, espécie de 
corneta que produz um barulho perto do que é considerado 
ensurdecedor, vai ganhar sua versão brasileira, no Mundial 
de 2014. E essa ideia pode ser genuinamente paraibana.

É que entre os 199 projetos enviados ao Ministério 
do Esporte, está o “pedhuá”, invenção do empresário de 
Campina Grande Alcedo Medeiros. O projeto, além de mais 
48 propostas, foi aprovado pelo Governo Federal e o “Som 
do Brasil na Copa” pode vir literalmente da Paraíba. De 
acordo com o inventor, a unidade deverá ser vendida por R$ 
10,00 (dez reais).



Assembleia quer derrubar liminar
EMPRÉSTIMO DA CAGEPA

Presidente Ricardo Marcelo 
diz que deputados apenas 
cumpriram Regimento Interno
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Presidente Dilma 
sanciona Lei das Cotas 
para universidades
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Agenda dos candidatos

O candidato, às 8h30, se 
reúne com a coordenação de 
campanha, na sede do partido.
Às 16h, faz panfletagem na 
Praça da Paz, nos Bancários. 
Às 19h30, se reúne com sindi-
calistas.

Antônio Radical 
(PSTU)

O candidato está em 
Brasília acompanhando ses-
são no Senado.

Às 6h, faz adesivagem, 
no sinal no Geisel. Às 9h, par-
ticipa de debate com Trade 
Turístico, no Hotel Tambaú. Às 
14h, se reúne com o Conselho 
Regional de Enfermagem, no 
Centro. Às 17h, faz caminhada 
na comunidade Santa Bárbara, 
no Valentina. Às 18h30, parti-
cipa de caminhada no Geisel.

Pela manhã, o candidato 
grava o Guia Eleitoral. À tar-
de, se reúne com lideranças. 
À noite, às  18h, participa de 
caminhada em Jaguaribe, com 
concentração na Praça dos 
Motoristas. 

A candidata não infor-
mou as atividades do dia.

Às 9h, visita hospitais 
da capital. Às 13h, faz grava-
ção do Guia Eleitoral. Às 19h, 
participa de caminhada no 
Roger, com concentração na 
padaria Flor das Neves.

O candidato, às 6h30 e 
às 12h30, faz panfletagem no 
Lyceu. À tarde, grava o Guia 
Eleitoral. Às 19h, participa de 
debate com o Senge/CREA, no 
Auditório do Sindicato dos En-
genheiros.

Cícero Lucena 
(PSDB)

Estelizabel 
Bezerra (PSB)

José Maranhão 
(PMDB)

Lourdes Sarmento 
(PCO)

Luciano Cartaxo 
(PT) 

Renan Palmeira 
(PSOL)

O presidente da Assem-
bleia Legislativa deputado 
Ricardo Marcelo (PEN) disse 
ontem, em entrevista, que vai 
recorrer contra a liminar ex-
pedida pelo desembargador 
Genésio Gomes determinan-
do o desarquivamento da 
matéria que trata do emprés-
timo para a Cagepa.

“Respeitamos a decisão 
da Justiça, mas se temos o 
direito de recorrer, vamos 
recorrer”, afirmou Ricardo 
Marcelo, ao explicar que o 
Regimento Interno da Casa é 
claro sobre o que foi decidi-
do e que, da parte do Poder 
Legislativo, a decisão não po-
deria ter sido outra a não ser 
o arquivamento”.

Ele acrescentou que o 

Ademilsom José
ademilson1956 @gmail.com
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quórum de 22 votos para 
as matérias com pareceres 
reprovados nas comissões 
foi uma indicação feita pela 
própria Procuradoria a pe-
dido da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa e 
que é a mesma Procura-
doria que agora está estu-
dando todos os detalhes da 
liminar para a tomada de 
providências.

O presidente disse tam-
bém que, para melhores po-
sicionamesntos futuros em 
torno de assuntos idênticos 
ou parecidos, a Assembleia 
Legislativa vem, inclusive, 
trabalhando uma reforma 
ampla do seu Regimento In-
terno.

Perguntado se a conclu-
são dessa reforma ainda se-
ria para este ano, o deputado 
Ricardo Marcelo disse que 
a previsão de conclusão é 
para o próximo mês, quando 
o projeto deve ficar pronto 
para ser votado em plenário.

Também em entrevista 
concedida pela manhã, na 

Assembleia, o presidente da 
Comissão de Orçamento, de-
putado Gervásio Maia Filho 
(PMDB), também falou sobre 
o assunto e estranhou por 
que e com que intenção a li-
minar mandou desarquivar a 
matéria.

Ele lembrou, inclusive, 
que o arquivamento foi uma 
decisão interna do Poder Le-
gislativo e que o Poder Judici-
ário precisar ter certa cautela 
no sentido de não promover 
interferência de poderes. “Se 
tomamos uma decisão funda-
mentados no que o Regimen-
to Interno da Casa estabelece, 
ou seja, na maioria de três 
quintos ou de 22 votos, não 
dá para entender por que de-
sarquivar”, disse.

Gervásio Maia ressaltou 
que “a Assembleia Legisla-
tiva apenas cumpriu o seu 
papel e que a maioria exigi-
da poderia até ser menor, de 
19 deputados no caso, mas 
isso se a matéria tivesse saí-
do com parecer aprovado da 
Comissão de Orçamento.

Através de entrevistas 
que começaram a conceder 
logo cedo e também através 
de discursos proferidos da 
tribuna da Assembleia Legis-
lativa, deputados de situação e 
de oposição se uniram, ontem, 
em palavras de elogio e de 
homenagem ao ex-deputado 
Joacil de Brito Pereira, a quem 
lembraram como um dos 
grandes tribunos do Estado.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo (PEN) disse 
que o ex-deputado Joacil de 
Brito Pereira teve uma pas-
sagem marcante pelo Poder 
Legislativo da Paraíba e que 
sua inteligência também 

deixou contribuições muito 
valiosas para o mundo jurí-
dico, das letras e da cultura 
em geral.

“Além de sua importân-
cia, senti muito porque Joacil 
de Brito era muito admirado 
pelos meus pais e foi nele que 
votei pela primeira vez para 
deputado federal”, lembrou 
o líder do Governo, Hervázio 
Bezerra (PSDB), ao salientar 
que, além de grande político, 
a Paraíba também perdeu 
um dos seus melhores tribu-
nos e intelectuais.

Como primeiro orador 
da manhã de ontem, o depu-
tado estadual Frei Anastácio 
(PT) também fez questão de 

registrar a morte do ex-depu-
tado Joacil de Brito Pereira, 
dizendo que ele foi uma das 
pessoas mais influentes do 
mundo político da Paraíba 
nesses últimos tempos.

O deputado João Gon-
çalves (PEN) destacou que 
o lado de escritor e até mes-
mo de teatrólogo de Joacil de 
Brito Pereira deixou marcas 
porque foram vinte livros e 
mais de dez anos na presi-
dência da Academia Parai-
bana de Letras. “Nossa soli-
dariedade à família enlutada 
e, em nome da população em 
geral, nosso último adeus a 
esse grande paraibano”, com-
pletou Gonçalves.

“Joacil de Brito Pereira 
foi um exemplo pra todos 
nós, não somente na política, 
mas também como advogado 
e tribuno”, afirmou o deputa-
do João Henrique (DEM).

O senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB) lamentou 
profundamente a morte do 
escritor e advogado Joacil a 
quem ele considerava “um 
dos últimos românticos da 
advocacia”. 

Ainda segundo Cássio, a 
Paraíba perde um homem de 
intensa atividade cultural e 
que deixa um legado de de-
cência e bons exemplos para 
as gerações futuras de advo-
gados.

Ricardo Marcelo informou que a Assembleia vem estudando ampla reforma no Regimento Interno

Projetos para votação se acumulam 
SESSÃO SUSPENSA

A Assembleia Legislativa 
registrou um bom número de 
parlamentares e já começou 
a manhã de ontem com uma 
reunião da Comissão de Or-
çamento, mas terminou no-
vamente sem votar matéria 
nenhuma porque, depois do 
pequeno expediente, a sessão 
foi suspensa em face da mor-
te do ex-deputado e escritor 
Joacil de Brito Pereira.

“Encerro a sessão e 
convido os colegas parla-

mentares para o velório na 
Academia Paraibana de Le-
tras”, anunciou o deputado 
Guilherme Almeida (PSC), 
que esteve na presidência 
dos trabalhos durante quase 
toda a manhã de ontem.  

Novamente sem votação, 
os mais de cem projetos e re-
querimentos acumulados da 
semana passada ficaram para 
a próxima quarta-feira, isso 
porque, para este período 
eleitoral, o plenário já havia 

decidido que durante a cam-
panha política as sessões ple-
nárias com votações só acon-
tecerão nas quartas-feiras.

Antes do encerramen-
to, no entanto, o deputado 
Mikika Leitão (PEN) pediu 
a palavra para se desculpar 
publicamente pelo  fato de, 
no começo desta semana, ter 
tratado o colega Tião Gomes 
(PSL) de “bandido”.

“Mantenho a defesa do 
presidente Ricardo Marcelo 

em decidir cortar o ponto dos 
deputados faltosos, mas acho 
que exagerei nas palavras em 
relação ao deputado Tião Go-
mes”, desabafou Mikika que, 
depois do curto discurso, já 
desceu da tribuna abraçado 
com o próprio Tião e também 
com o corregedor-geral da 
Assembleia, João Gonçalves 
(PEN), “bombeiro” que alguns 
colegas de plenário indicaram 
para fazer as pazes entre os 
dois parlamentares.

Parlamentares homenageiam Joacil de Brito

O deputado esta-
dual José Aldemir (PEN) 
confirmou ontem que 
realmente já recebeu 
convite do presidente 
estadual do seu partido, 
Ricardo Marcelo, para 
assumir a liderança da 
bancada na Assembleia 
Legislativa, mas que a 
definição disso só deve 
sair mesmo depois de 
uma série de reuniões 
previstas para depois 
das eleições.

Ele explicou que a 
legenda é constituída 
por nove parlamentares 
e que assumir a liderança 
exige uma conversa pré-
via com cada um deles no 
sentido de ficar a par dos 
encaminhamentos e po-
sicionamentos que preci-
sam adotar em conjunto 
no plenário da Casa.

Perguntado se o 
partido vai ser mesmo 
Governo ou oposição, já 
que tem parlamentares 
de ambos os lados, Alde-
mir disse que a cautela 
para assumir a liderança 
é justamente por causa 

disso. “Temos uma le-
genda constituída por 
deputados que vieram 
dos mais diversos lados e, 
para ser líder, precisamos 
ter uma linha de atuação 
a ser seguida por todos”, 
afirmou.

Ele explicou que a 
protelação dessas deci-
sões não é por causa de 
indefinições de sua parte 
e nem porque o proces-
so esteja com problemas 
no conjunto da bancada, 
mas porque foi o pró-
prio presidente Ricardo 
Marcelo quem preferiu 
deixar os parlamentares 
à vontade nesse período 
de campanha.

“Tem parlamenta-
res que estão ajudando 
correligionários, tem ou-
tros em coordenações de 
campanha e tem alguns 
até mesmo disputando 
prefeituras, por isso a es-
colha do líder e a defini-
ção das linhas de atuação 
da nossa bancada preci-
sam ser deixadas mesmo 
para depois do pleito”, 
concluiu Aldemir.

José Aldemir confirma 
convite para liderança

BANCADA DO PEN



Plano de metas para candidatos
CIDADES SUSTENTÁVEIS
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GERAL

Em evento ontem na capital, 
prefeitáveis se comprome-
teram a cumprir agenda

Lays Rodrigues
E special para A União

Lenildo Ferreira
Da Sucursal de Campina

Os candidatos a prefeito 
e a vice prefeito nos municí-
pios de João Pessoa e Cabe-
delo assinaram ontem um 
termo de compromisso para 
implementar a agenda do 
desenvolvimento sustentável 
em suas cidades, caso sejam 
eleitos. As metas foram esta-
belecidas pelo Programa Ci-
dades Sustentáveis, lançado 
pelo Instituto Soma Brasil e 
pelo Fórum de Combate à 
Corrupção (Focco), ontem, na 
Paraíba. 

De acordo com o coor-
denador do programa, Oded 
Grajew, a publicação conta 
com indicadores de referên-
cia de 12 eixos relacionados 
ao desenvolvimento susten-
tável nos municípios. Entre 
as metas obrigatórias para 
os quatro anos de gestão dos 
novos prefeitos, se destacam: 
zerar o desmatamento ile-
gal no município, erradicar o 
analfabetismo até 2016, re-
ciclar 100% dos resíduos da 
cidade (secos e orgânicos), 
atingir os 100% da frota de 
ônibus com acessibilidade 
para pessoas com deficiência 
e zerar os crimes violentos fa-
tais na cidade.

Oded Grajew explica que 
o plano de metas deve ser im-
plantado em até noventa dias 
após a posse, contendo as 
prioridades para todos os se-
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tores da administração públi-
ca municipal. “Os indicadores 
de desempenho deverão ser 
elaborados e fixados seguin-
do critérios como a promoção 
do desenvolvimento susten-
tável, a democracia e a justiça 
social”, afirmou.

Segundo o coordenador, 
mais de 30 cidades brasilei-
ras já aprovaram legislação 
semelhante. A experiência 
vem sendo bem-sucedida em 
cidades da América Latina, 
como em Mendoza e Córdo-
ba, ambas na Argentina. Esse 
mecanismo foi incorporado 
em suas Leis e Cartas Orgâni-
cas, o que inspirou, também, 
duas propostas de emenda 
às Constituições Federais do 

Brasil e do Chile.
Ele afirmou que os pre-

feitos brasileiros que cumpri-
rem o plano de metas estabe-
lecido ganhará um prêmio, 
que será lançado no próximo 
ano. “Já os que não realizarem 
o que prometeram – explicou 
– serão divulgados para a 
própria população, como pes-
soas que não devem ser leva-
das a sério pela sociedade.”

A coordenadora do Ins-
tituto Soma Brasil, Karine 
Oliveira, explicou como o 
instituto e o Fórum de Com-
bate à Corrupção na Paraíba 
vão atuar com o programa no 
Estado. “O nosso objetivo é 
fazer o acompanhamento da 
implantação dos indicadores 

sociais e do programa de me-
tas. Em João Pessoa, a Lei do 
Plano de Metas já foi aprova-
da e isso significa que o gestor 
eleito vai ter até 90 dias após 
a posse para estabelecer esse 
plano para que a sociedade 
possa acompanhar.”

Ela explicou: “O Institu-
to Soma e o Focco vão tentar 
promover mobilização da 
sociedade civil para fazer um 
monitoramento dessas metas 
de gestão. Vamos atuar, em 
um primeiro momento, nas 
cidades de João Pessoa e Ca-
bedelo. E, até o fim do ano, va-
mos estruturar parcerias de 
atuação na rede de controle e 
de acompanhamento da ges-
tão”, concluiu.

A Câmara Municipal de 
Campina Grande enfrentou 
um grande constrangimento 
desde o início da semana, após 
vir à tona informações pouco 
“lustrosas” sobre um radialis-
ta pernambucano agraciado 
recentemente com o título de 
cidadania campinense. A con-
cessão da honraria atendeu 
a uma propositura do verea-
dor Metuselá Agra (PMDB), 
e foi aprovada no dia 20 de 
junho, em meio a um pacote 
de matérias apreciadas pelo 
parlamento municipal antes 
do recesso do meio do ano. 
Esta semana, porém, uma in-

formação que há cerca de três 
anos circulava anonimamente 
entre e-mails de profissionais 
da imprensa, acabou sendo 
repercutida por portais e blo-
gs na internet, com imediata 
e barulhenta ressonância nas 
redes sociais.

Acontece que o radialista 
responde a processo na justiça 
de Pernambuco, após ter sido 
preso em 2006 na companhia 
de um menor e uma prostitu-
ta em um hotel da cidade de 
Caruaru. De acordo com infor-
mações da polícia divulgadas 
por jornais do vizinho estado, 
o radialista, que apresentava 
programas em Caruaru, teria 
agredido a prostituta e en-
trado em luta corporal com o 

menor, e, diante do tumulto, os 
funcionários do hotel acaba-
ram acionando a PM. Acusado 
de lesão corporal, corrupção 
de menores, porte ilegal de 
arma e oferecimento de bebi-
da a menor, o radialista che-
gou a ser encaminhado a um 
presídio, mas em seguida foi 
solto para responder em liber-
dade e mudou-se para Campi-
na Grande, onde já trabalhou 
em diversas emissoras.

Diante da enorme re-
percussão da história, o ve-
reador Metuselá Agra pediu 
à mesa diretora da Câmara 
a suspensão do título, que, 
embora aprovado, ainda não 
havia sido entregue. O pedi-
do foi aceito. 

Os aprovados nos con-
cursos promovidos pelas se-
cretarias municipais de Saúde 
e Educação do município de 
Santa Rita devem ser nomea-
dos. A recomendação foi feita 
pelo Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) ao prefeito Mar-
cus Odilon Ribeiro Coutinho.

A recomendação da no-
meação imediata integra o 
inquérito civil público ins-
taurado na Promotoria de 
Justiça de Santa Rita para 
apurar denúncias de que ser-
vidores não efetivados esta-
riam ocupando as vagas de-
signadas nos concursos das 
duas secretarias.

Para o promotor de Jus-
tiça, Manoel Henrique Se-
rejo, o descumprimento da 
recomendação ministerial 
resultará no ajuizamento de 
ações nas áreas cível e cri-
minal. “É de responsabilida-
de do gestor a obediência às 
normas ético-legais, às leis e 
aos bons costumes, e ainda, 
a sua não observância ense-
jará o seu enquadramento a 
atos de improbidade admi-
nistrativa, conforme estabe-
lece o artigo 37 da Constitui-
ção Federal”, disse.

O concurso público deve 
ser a “regra moralizadora” 
no recrutamento de cargos 
na administração pública, 
disse Serejo. “Compete ao 
Ministério Público defender 
a ordem jurídica e fiscalizar 
a aplicação da lei,” defendeu.

O Tribunal de Justiça 
mantém condenação de 10 
servidores da Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Grande 
por crimes de improbidade 
e contra a administração 
pública, durante a gestão da 
ex-prefeita Cozete Barbosa. 
O relator do processo foi o 
desembargador Carlos Mar-
tins Beltrão Filho, que acom-
panhou o entendimento da 
3ª Vara Criminal de Campina 
Grande (atual 2ª Vara).

O processo manteve as 
condenações de Aleni Rodri-
gues de Oliveira, Ana Lígia 

Barbosa da Silva, Jack Garcia 
de Medeiros Neto, Francisco 
Avelino da Silva, Maysa Ayres 
da Motta Benevides Gadelha, 
Maria do Socorro Ramalho, 
Paulo de Tarso Loureiro Gar-
cia de Medeiros, Conceição 
de Maria França Mesquita, 
Edilza Vital de Oliveira e An-
tônio da Costa.

Os acusados foram con-
denados a penas que variam 
de dois anos de reclusão há 
dois anos e seis meses, em 
regime aberto, com a pres-
tação de serviços à comuni-
dade ou entidade pública e a 

prestação pecuniária de três 
salários-mínimos com desti-
nação social, e dias/multa.

 De acordo com os autos, 
o Balanço Geral relativo ao 
exercício financeiro de 2004 
identificou um esquema que 
desviava dinheiro, em espé-
cie, dos cofres da Prefeitu-
ra de Campina Grande. Os 
desvios variavam entre R$ 
144,00 a R$ 30 mil.

Ainda segundo a denún-
cia, o esquema era comanda-
do pela secretária de Finanças, 
Aleni Rodrigues, e pelo tesou-
reiro-geral Antônio da Costa. 

Lição sobre o Semiárido 
mais habitado do mundo

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Por orientação do presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ricardo Marcelo, o deputado 
Francisco de Assis Quintans comandará uma comitiva 
paraibana que irá visitar as obras de transposição de 
águas do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional 
a partir da próxima terça-feira (4). Além disso, Quintans 
levará parte da comitiva para conhecer um projeto 
inovador – o Base Zero – em Afogados da Ingazeira, em 
Pernambuco. 

Seu idealizador é o engenheiro José Artur de Barros 
Padilha. A União vai acompanhar a comitiva como forma de 
oferecer a sua contribuição a uma convivência harmoniosa 
entre o homem e a caatinga, entre a gente e o meio 
ambiente onde se vive, de forma que todos possam tirar 
proveito disso. 

A região semiárida do Nordeste brasileiro, conhecida 
como Polígono das Secas, compreende uma área de 
1.663.200 quilômetros quadrados com uma população total 
de aproximadamente 24 milhões de pessoas, das quais 14 
milhões vivem na área urbana, e cerca de 10 milhões na 
área rural. 

Desses 24 milhões de habitantes, 9 milhões (a maioria 
deles na região rural) podem ser considerados como 
miseráveis, levando-se em conta o valor da renda monetária 
mensal.

O regime de chuvas é caracterizado por períodos 
longos de estiagem com secas devastadoras que provocam 
a hibernação das plantas e a morte dos animais. A falta 
de água faz com que a população rural e das pequenas 
cidades fiquem submetidas a condições de extrema 
dificuldade. A capacidade de suporte da região é pequena e 
o desmatamento, atualmente em acelerada progressão, e já 
em enormes proporções, a reduz ainda mais. 

A história da região se caracteriza por grandes êxodos 
quando as secas são mais prolongadas, emendadas umas 
com as outras. As chuvas, quando caem, geram enxurradas 
destrutivas que saem das bacias hidrográficas muito 
rapidamente e não conseguem recarregar os aquíferos. Para 
enfrentar essa situação, a política pública atual coloca em 
prática a construção de açudes. Os açudes, no entanto, não 
resolvem a situação e, em certos lugares, até agravam os 
problemas devido ao fenômeno de salinização das águas 
represadas. 

Existe uma alternativa. O projeto ‘Conceito Base 
Zero’, que surgiu da observação cuidadosa dos fenômenos 
naturais da região e de sua interação com obras de 
infraestrutura para reter a água de chuva. Este conceito foi 
construído a partir do seguinte princípio:

“Para obter-se o aproveitamento máximo permanente 
da energia incidente numa dada área agrícola, é necessário 
ajustar as condições do terreno aos fluxos naturais da água, 
favorecer sua retenção, sem que provoque salinização, e 
otimizando o uso da biomassa e dos elementos do solo”. 

Quem é?

José Artur de Barros Padilha criou o Projeto Base Zero, 
na Fazenda Caroá, em Afogados da Ingazeira (PE), para 
desenvolver novos métodos de manejo de solo e água, do uso 
de energia e de produção agrícola como forma de proteger o 
frágil ambiente do Semiárido e aumentar a produção. 

O seu objetivo é criar e desenvolver modelos viáveis 
de infraestrutura e gerenciamento de sistemas para 
explorar de forma racional os recursos naturais, com base 
na delimitação de microbacias hidrográficas  promovendo 
uma nova forma de convivência do homem com o Semiárido 
baseado no uso comunitário dos recursos naturais.

José Artur cresceu e viveu em uma pequena 
comunidade no Semiárido pernambucano, onde constatou 
pela primeira vez a degradação ambiental e a diminuição da 
produção agrícola. Graduou-se em engenharia mecânica e 
trabalhou na administração pública e na iniciativa privada. 
Ao mesmo tempo, iniciou uma experiência na propriedade 
da família com formas alternativas de retenção de água e de 
recomposição do meio ambiente, que se tornou um projeto 
piloto para o Base Zero.

O novo conceito passou a delinear as ações do 
Programa de Execuções Descentralizadas (PED) do 
Ministério do Meio Ambiente, implementado em municípios 
da Paraíba, e já se multiplica em diferentes regiões do 
Semiárido brasileiro. 

Em parceria com o convênio entre o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Base 
Zero foi contratado para treinar agricultores e monitores 
de projetos de assentamentos da reforma agrária na região. 
Segundo José Artur Padilha, o Projeto Base Zero é aplicável 
em praticamente 100% do território Semiárido do Nordeste 
brasileiro.

MP recomenda 
contratação de 
concursados 
em Santa Rita

Câmara suspende honraria 
concedida a radialista em CG

TJ mantém condenação de 
10 servidores da prefeitura

O plano de metas para os prefeitos eleitos foi apresentado pelo Programa Cidades Sustentáveis
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Instituições terão que 
reservar 50% das vagas 
para alunos da rede pública

Dilma sanciona a Lei de Cotas
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Brasília – A presidente 
Dilma Rousseff sancionou 
ontem a lei que institui o 
sistema de cotas raciais e 
sociais para universidades 
federais de todo o país. A lei 
prevê que as universidades 
públicas federais e os insti-
tutos técnicos federais  re-
servem, no mínimo, 50% das 
vagas para estudantes que 
tenham cursado todo o Ensi-
no Médio em escolas da rede 
pública, com distribuição das 
vagas entre negros, pardos 
ou indígenas.

De acordo com o mi-
nistro da Educação, Aloizio 
Mercadante, ao assinar a 
lei, a presidente disse que o 
mecanismo precisa associar 
inclusão e qualidade do En-
sino S uperior público. “Ela 
falou que temos dois grandes 
desafios: um é o da inclusão, 
para permitir que um maior 
número de estudantes possa 
acessar a universidades. O 
outro é a meritocracia, a ex-
celência das universidades. 
Os dois critérios têm que es-
tar presentes na implantação 
dessa política”, ressaltou o 
ministro.

Dilma vetou apenas um 
ponto do texto aprovado 
pelo Congresso Nacional, o 
Artigo 2º, que criava um co-
eficiente para selecionar os 
estudantes que poderiam 
ingressar nas vagas destina-
das às cotas. Com o veto a 
esse trecho, o governo deci-
diu que o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) será 
a ferramenta para definir o 
preenchimento das vagas 
reservadas. Segundo Mer-
cadante, as universidades 
poderão adotar mecanismos 
complementares.

As universidades e ins-
titutos federais terão quatro 
anos para implantar pro-
gressivamente o percentual 
de reserva de vagas estabele-
cido pela lei, mesmo as que já 
adotam algum tipo de siste-
ma afirmativo na seleção de 
estudantes. As regras e o cro-
nograma para a transição se-
rão estabelecidos pela regu-
lamentação da lei, que deve 
sair ainda este ano, a tempo 
de garantir a entrada da lei 
em vigor no ano que vem.

“O Enem 2012 já servi-
rá como um dos parâmetros 
para o novo sistema. Ao lon-
go deste ano, faremos a regu-
lamentação complementar 
necessária. Estamos cons-
truindo isso junto com os 
reitores”, disse Mercadante.

A regulamentação deve-
rá criar, entre outros meca-
nismos, medidas para com-
pensar eventuais diferenças 
entre alunos que ingressa-
ram pelas cotas e os egressos 
do sistema universal. “Tere-
mos que ter uma política das 
universidades para acolher 
esses estudantes. Muitas uni-
versidades federais já fazem 
isso, já temos experiências 
de tutoria – professores que 
acompanham esses alunos – 
e de nivelamento, para que 
aqueles que tenham alguma 
deficiência possam se prepa-
rar para os desafios do curso 
que em que vão ingressar”, 
adiantou o  ministro.

Brasília - O engenheiro 
Paulo Vieira de Souza, ex-
-diretor da Dersa, estatal 
rodoviária do governo de 
São Paulo, qualificou ontem 
todas as denúncias contra 
ele de loucas e caluniosas. 
Em depoimento à Comis-
são Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) do Cacho-
eira, Paulo Preto, como é 
conhecido, disse que pediu 
a Deus para ser convocado e 
poder se defender das acu-
sações.

Apontado como res-
ponsável por contatos entre 
a estatal paulista e a empre-
sa Delta Construções, Pau-
lo Souza admitiu conhecer 
o ex-dono da empreiteira 
Fernando Cavendish, mas 
negou que tenha praticado 
qualquer irregularidade em 
mais de 20 anos ocupando 
cargos públicos.

Ele disse que tratou 
de questões ligadas à Delta 
com André Ferreira Macha-

do, gestor da empreiteira, e 
duas vezes com Cavendish. 
“Uma para ele se apresentar 
e outra para dizer que cum-
priria um contrato e cum-
priu”, explicou Souza.

De acordo com Paulo 
Souza, a Delta participou 
de todas as licitações refe-
rentes à obra da Marginal 
Tietê e ganhou apenas uma. 
“A única obra que a Delta 
tem na Dersa é a obra da 
Marginal, que representa 
1,9% dos valores licitados. 
Todas as demais, ela perdeu 
por preço maior. Isso é dife-
rente de tudo que ouvi até 
hoje”, frisou o engenheiro.

“Ouvi que a Delta fa-
turou R$ 800 milhões (em 
contratos com a Dersa), que 
mergulhava o preço, mas 
em São Paulo não foi isso”, 
acrescentou o ex-diretor da 
estatal paulista.

Acusado de ser opera-
dor de um suposto caixa 2 do 
PSDB em São Paulo, Souza 
informou à CPMI que move 
16 ações na Justiça contra as 
pessoas que o acusaram. Se-

gundo ele, em cinco proces-
sos já ganhou em primeira e 
segunda instâncias.

“Atribuo as acusações 
à má-fé, injúria e ingrati-
dão. Recebi [as denúncias] 
de pessoas que nunca me 
viram e nunca me cumpri-
mentaram. Restava-me um 
clamor. O Senado e a Câ-
mara estão dando o direito 
a um líder ferido de com-
provar e entregar todos os 
documentos do que eu falar. 
Pedi a Deus para ser convo-
cado para esta CPI. Fui de-
mitido oito dias após entre-
gar as três maiores obras do 
país, feitas em 34 meses”, 
disse Souza.

Como compareceu à 
CPMI sem habeas corpus, o 
presidente da comissão, sena-
dor Vital do Rêgo (PMDB-PB), 
deu prioridade ao depoimen-
to de Paulo Souza. O mesmo 
procedimento foi adotado 
ontem, quando foram ouvi-
dos o ex-diretor do Dnit Luiz 
Antonio Pagot, que não tinha 
habeas corpus, e depois o em-
presário Adir Assad.

Luana Lourenço
da Agência Brasil

Marcos Chagas
da Agência Brasil

Ivan Richard
da Agência Brasil

Paulo Preto diz na CPMI 
que acusações são “loucas”

A maioria dos ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) votou pela 
condenação do deputado federal João 
Paulo Cunha (PT-SP) no julgamento do 
mensalão. Dos 11 ministros da Corte, 
seis - Joaquim Barbosa, Rosa Weber, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia, Cezar Peluso 
e Gilmar Mendes - condenaram o réu 
pelos crimes de corrupção passiva e pe-
culato (uso de cargo público para des-
vio de recursos). O último a votar foi 
Gilmar Mendes.

O ministro também votou pela 
condenação de Cunha por lavagem de 
dinheiro, assim como outros três mi-
nistros - Barbosa, Fux e Lúcia. Mendes, 
no entanto, votou pela absolvição de 
Cunha por uma segunda acusação de 
peculato.

Caso nenhum ministro mude seu 
voto até o final do julgamento, Cunha 
será condenado ao menos por corrup-

ção passiva e um peculato. Gilmar Men-
des também votou pela condenação 
dos publicitários Marcos Valério, Ra-
mon Hollerbach e Cristiano Paz (ambos 
ex-sócios de Valério) por corrupção ati-
va - os três já foram condenados pelos 
mesmos crimes pelos sete ministros que 
antecederam Mendes.

O ministro Gilmar Mendes também 
condenou o ex-diretor do Banco do 
Brasil Henrique Pizzolato e os publicitá-
rios por desvios em contratos no Banco 
do Brasil.

Ontem, antes de Mendes, votou o 
ministro Cezar Peluso, que se despediu 
do STF por conta de sua aposentadoria. 
O ministro decidiu ontem não anteci-
par os votos sobre os réus do mensalão 
que ainda não foram julgados pelos 
ministros que o antecederam  no julga-
mento realizado no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Mensalão: maioria condena João Paulo

Foto: Antonio Cruz-ABr

Brasília - O Programa 
Minha Casa, Minha Vida 
vai contar com R$ 46,7 
bilhões do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), de acordo 
com decisão divulgada no 
Diário Oficial da União de 
ontem.

Deverão ser construí-
das, de acordo com o cro-
nograma do programa, ini-
ciado em 2009 e com fim 
previsto para 2014, um 
total de 600 mil moradias 
para famílias com renda 
mensal até R$ 3,1 mil e 
mais 200 mil para quem 
ganha até R$ 5 mil.

Serão aplicados tam-
bém R$ 5,3 bilhões na 
construção ou financia-
mento de imóveis no-
vos dentro do Programa 
Nacional de Habitação 
Urbana e do Programa 
Minha Casa, Minha Vida. 
O financiamento de casa 
própria em áreas urbanas 
fora desses dois progra-
mas terá R$ 1,1 bilhão.

Na área da mobilida-

de urbana, o dinheiro do 
FGTS financiará R$ 4 bi-
lhões em obras destina-
das a Copa do Mundo de 
2014, incluídas no Pro-
grama de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Para a zona rural são 
R$ 20 milhões do FGTS 
destinados ao financia-
mento imobiliário a tra-
balhadores rurais deten-
tores de áreas superiores 
a 4 módulos fiscais fixa-
dos pelo Programa Na-
cional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar 
(Pronaf). Os candidatos 
ao financiamento deve-
rão ter renda superior a 
R$ 15 mil por ano. 

Receita x despesas
O superávit primá-

rio do Governo Central 
– receita menos despesa 
do Tesouro Nacional, da 
Previdência Social e do 
Banco Central, excluídos 
gastos com juros da dívi-
da pública - ficou em R$ 
3,950 bilhões em julho. 

FGTS libera R$ 46,7 bi 
para obras de moradia

MINHA CASA, MINHA VIDA

Brasília – A análise da re-
composição de áreas de pro-
teção permanentes (APPs), 
em propriedades que foram 
desmatadas irregularmente, 
foi retomada ontem como 
condicionante para a vota-
ção da Medida Provisória 
571/2012, que altera o Có-
digo Florestal. A matéria foi 
aprovada na comissão mis-
ta do Congresso que analisa 
o tema e, agora, segue para 
análise da Câmara dos Depu-
tados.

O acordo só foi possível 
depois de uma pressão de 
mais de sete horas de par-
te da bancada ruralista, que 
ameaçou até inviabilizar a 
votação da MP e, consequen-
temente, a sua validade. Capi-
taneados pelo líder do DEM 
na Câmara, Ronaldo Caiado 
(GO), esses deputados conse-
guiram reduzir de 20 para 15 
metros de regularização de 
APP, em margens de rios de 
até 10 metros, em proprieda-
des de 4 a 15 módulos fiscais 
– médios produtores.

Foi aprovado, ainda, que, 
em propriedades acima de 15 
módulos fiscais, independen-
temente da largura do curso 
de água, a recomposição fica-
rá entre 20 a 100 metros de 
APP. O tamanho dessa área 
de proteção natural às mar-
gens do rio será definido em 
cada estado pelo Programa 
de Regulamentação Ambien-
tal (PRA).

Os ruralistas consegui-
ram também fazer com que, 
em cursos de água acima de 
10 metros da calha do leito do 

rio, propriedades com mais 
de quatro módulos fiscais 
tenham que recompor de 20 
a 100 metros de APP. Nesse 
caso, o tamanho do reflores-
tamento na beira do rio será 
definido pelas regras estabe-
lecidas no PRA do referido 
estado.

Por outro lado, o rela-
tor da matéria, senador Luiz 
Henrique (PMDB-SC), conse-
guiu reincorporar ao texto a 
proteção natural em faixas de 
água – rios, córregos, nascen-
tes – intermitentes, ou seja, 
que não são perenes. No caso 
das veredas, a proteção terá a 
largura de 50 metros, a partir 
do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado.

O parecer do relator es-
tabelece que não será exigida 
a área de proteção perma-
nente ao redor de reservató-
rios artificiais de água, que 
não decorram de barramento 
ou represamento de cursos 
de água naturais.

No caso de áreas rurais 
consolidadas em APPs, no en-
torno de nascentes e olhos de 
água perenes, será admitida 
a manutenção de atividades 
agrossilvipastoris, ecoturis-
mo ou turismo rural. Para 
tanto, será obrigatória a re-
composição em raio mínimo 
de 15 metros.

O texto que agora vai à 
apreciação da Câmara tam-
bém estabelece que, nos ca-
sos de áreas rurais consoli-
dadas em APPs, ao longo de 
cursos de água naturais in-
termitentes com largura de 
até 2 metros, será admitida 
a manutenção de atividades 
agrossilvopastoris, ecoturis-
mo e turismo rural.

Comissão aprova o
novo Código Florestal

O empresário Paulo Preto depôs ontem à CPMI que investiga esquema de Carlinhos Cachoeira
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ONU cria uma força-tarefa
para inspeção nuclear no Irã

A agência nuclear da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) criou uma Força-Ta-
refa Iraniana especializada 
para lidar com as inspeções 
e investigação das atividades 
atômicas polêmicas do Esta-
do Islâmico, mostrou um do-
cumento interno divulgado 
ontem.

O breve anúncio da Agên-
cia Internacional de Energia 
Atômica (Aiea), dirigida ao 
seu pessoal, pareceu ser uma 
tentativa de concentrar e or-
ganizar sua forma de lidar 
com o delicado arquivo ira-
niano, concentrando especia-
listas e outros recursos em 
uma unidade.

A agência da ONU, com 
sede em Viena, que inspecio-
na regularmente instalações 
nucleares do Irã, manifestou 
preocupação crescente ao 
longo do ano passado sobre 
possíveis dimensões milita-
res do programa nuclear do 
país. O governo iraniano diz 
que seu programa nuclear é 
totalmente pacífico.

A Aiea e o Irã não conse-
guiram chegar,  na  última sex-
ta-feira, a um acordo destina-
do a dissipar as preocupações 
com o programa nuclear de 
Teerã e desbloquear uma in-
vestigação da agência há tem-
pos parada sobre suspeitas de 

pesquisa de armas nucleares 
na República Islâmica.

A retórica belicosa de 
alguns políticos israelenses 
atiçou especulações de que 
Israel poderia atingir insta-
lações nucleares do Irã antes 
da eleição presidencial dos 
EUA de novembro. Washing-
ton disse que ainda há tempo 
para a pressão diplomática 
funcionar, mas pode ser ar-
rastado para qualquer guer-
ra entre os dois inimigos no 
Oriente Médio.

Fontes diplomáticas afir-
mam que o Irã instalou mui-
to mais centrífugas de en-
riquecimento de urânio em 
Fordow, um local fortificado 
subterrâneo e um provável 
alvo de qualquer ataque. Urâ-
nio refinado pode ter efeitos 
tanto civis quanto militares, 
de acordo com o nível de en-
riquecimento.

Há denúncias de que o país 
instalou mais centrífugas 
para enriquecer urânio

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)

Porto Príncipe - A Or-
ganização Internacional 
do Trabalho (OIT) divul-
gou ontem um relatório 
trágico sobre a situação 
da exploração infantil no 
Haiti. Uma em cada 10 
crianças haitianas traba-
lha em regime forçado. 

O número foi levan-
tado dentro de um pro-
jeto conjunto entre OIT, 
Brasil e EUA para erradi-
car o problema no país. 
O programa foi lançado 
em dezembro, mas teve 
poucos avanços.

Com 225 mil crian-
ças que trabalham, 
principalmente meni-
nas entre 5 e 17 anos, 
o trabalho infantil é 
uma forma de escravi-
dão moderna e é am-

plamente praticado no 
Haiti, crescendo após o 
terremoto que matou 
mais de 200 mil pessoas 
na ilha.

O sistema mais co-
mum de trabalho in-
fantil forçado começou 
com a ideia inicial de 
enviar crianças para vi-
ver em cidades com pa-
rentes em melhor situ-
ação financeira, que as 
educariam. No entanto, 
essa ideia foi desnatu-
rada a tal ponto que as 
crianças se tornaram es-
cravos modernos, com 
uma média de 14 horas 
de tarefas diárias. Além 
disso, em muitos casos 
elas recebem maus tra-
tos, que chegam à ex-
ploração sexual.

OIT denuncia trabalho
forçado de crianças

NO HAITI

A agência da 
ONU manifestou 
preocupação 
sobre possíveis 
dimensões 
militares do 
programa 
nuclear do país

Um avião oriundo de Mála-
ga, na Espanha, foi escoltado 
por dois caças F16 até pousar no 
aeroporto Schiphol, de Amster-
dã, ontem, informou a agência 
AP. Segundo a imprensa holan-
desa, houve suspeita de que a 
aeronave, que levava 183 pes-
soas a bordo, tivesse sido se-
questrada em pleno voo. A in-
formação foi desmentida pela 
companhia aérea e, posterior-
mente, pela polícia.

“O avião pousou em Schi-
phol. Há um possível sequestro 
e os policiais cercaram o avião”, 
informou, a princípio, um ofi-
cial da polícia militar holandesa 
à AFP. “Estamos tentando fa-
zer contato com as pessoas no 
avião”. Em seguida, a polícia ho-
landesa confirmou que o avião 
da Vueling não foi sequestrado.

Antes, a companhia aérea 
Vueling, proprietária do avião, 
já havia desmentido o suposto 

sequestro. O incidente não teria 
passado de um erro de comuni-
cação entre a torre de controle 
e o piloto.

Segundo a polícia holande-
sa, o alarme soou ao não haver 
contato por rádio com o piloto, 
após o que se ativou o protoco-
lo para este tipo de emergências 
com o envio de aviões militares.

“Devido à perda de conta-
to por rádio com a aeronave, 
acompanhamos por precaução 
o avião com dois F-16 até (o ae-
roporto de) Schiphol. O assunto 
está agora nas mãos da Polícia 
Militar”, declarou à imprensa 
holandesa o escritório do Coor-
denador Nacional para a Luta 
contra o Terrorismo e Segurança.

Finalmente, a aeronave ater-
rissou sem problemas no aeropor-
to de Amsterdã, onde lhe espera-
va um dispositivo de emergência 
e onde se manteve os passageiros 
no interior do avião por cerca de 

duas horas, à espera da resolução 
da situação.

Segundo disse uma mulher a 
bordo à emissora pública Rádio 1, 
a situação no interior do avião era 
“tranquila” e em nenhum momen-
to se viveu nada parecido a um se-
questro.

Outro passageiro citado por 
uma emissora de rádio assinalou 
que o única coisa estranha que 
aconteceu é que o avião sobre-
voou em círculos o mar durante 
um tempo antes de aterrissar.

O voo, que transportava 183 
passageiros entre Málaga e Ams-
terdã tinha previsto original-
mente sua aterrissagem para as 
13h35 locais (8h35 de Brasília).

O primeiro-ministro holan-
dês, Mark Rutte, cancelou em um 
primeiro momento sua agenda 
de atos eleitorais para retornar a 
Haia, mas finalmente a retomou 
ao receber as últimas notícias, 
segundo a televisão pública.

Avião é escoltado por dois caças 
F16 após ameaça de sequestro 

HOLANDA

FOTO: Divulgação

Paris (AFP) - O gover-
no francês apresentou on-
tem um plano de emprego 
subsidiado para os jovens 
sem qualificação dos bairros 
mais carentes, uma medida 
de emergência para respon-
der ao recente aumento do 
desemprego.

Em nome da “batalha do 
emprego”, como batizou o go-
verno socialista de Jean-Marc 
Ayrault, o objetivo é que sejam 

assinados 150 mil contratos 
antes de 2014, dos quais 100 
mil no próximo ano.

O executivo visa os jo-
vens sem qualificação, que 
são “o coração do desem-
prego juvenil”, segundo o 
ministro do Trabalho, Michel 
Sapin.

Os contratos, conhe-
cidos como “empregos do 
futuro”, estão destinados, 
prioritariamente, aos jovens 

entre 16 e 25 anos sem ne-
nhum título ou pouco qualifi-
cados, moradores de bairros 
pobres e zonas rurais nos 
quais o desemprego juvenil é 
superior à média.

Entre os 120 mil jovens 
que saem todos os anos do 
sistema escolar sem diplo-
ma, a taxa de desemprego 
supera os 40%.

No orçamento de 2013 
está prevista a liberação de 

2,3 bilhões de euros para es-
tes empregos. O Estado sub-
sidiará em um período de um 
a três anos estes contratos, 
indefinidos ou temporários, 
em geral de período integral 
e concentrados em “ativida-
des do futuro”, como a ajuda 
às pessoas, a tecnologia digi-
tal ou o turismo. 

O texto será submetido 
ao voto dos deputados a par-
tir de 10 de setembro.

Governo francês apresenta plano de 
emprego subsidiado para os jovens

COMBATE AO DESEMPREGO

Ambulâncias foram chamadas ao aeroporto de Amsterdã, em meio à suspeita de que houvesse terroristas a bordo do avião
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Ricardo quer encerrar 
a carreira jogando ao
lado de seu filho

LONDRES 2012

Com 181 atletas,
Brasil estreia hoje
em cinco modalidades

Aberta as Paralimpíadas

l BASQUETE
18h30 – 20h15* – Brasil x 
Austrália
l GOALBALL– Grupo A
Masculino
10h15 – 11h15* – Brasil x 
Finlândia
Feminino
19h45 – 20h45* – Brasil x 
Dinamarca

l HIPISMO
9h– 12h15* – Misto por 
Equipe II – Elisa Melaranci
14h – 17h* – Misto por Equi-

pe Ib – Marcos Alves e Davi 
Salazar

l JUDÔ
Feminino -48kg – Karla 
Ferreira
11h – 13h45* – Qualificató-
rias
16h – 18h* – Quartas de final 
e finais
18h10 – 18h20* – Cerimônia 
de premiação
Feminino 
52kg – Michele Ferreira
11h – 13h45* – Qualificatórias

16h – 18h* – Quartas de final 
e finais
18h30 – 18h40* – Cerimônia 
de premiação
Masculino -66kg – Magno 
Gomes
11h* – Qualificatórias
16h* – Quartas de final e 
finais
18h40 – 18h50* – Cerimônia 
de premiação

l NATAÇÃO
Masculino
100m Costas S6 – Ivanildo 

Vasconcelos
9h30 – 9h40* – Baterias
17h30 – 17h35* – Final 
Feminino - 400m Livre S12 – 
Raquel Viel
10h07 – 10h23* – Baterias       
17h55 – 18h04* – Final 
Masculino 
100m Costas S7 – Ítalo Lima 
e Ronaldo Santos
10h43 – 10h52* – Baterias       
18h50 – 18h54* – Final 
Masculino 
200m Medley SM10 – André 
Brasil

11h17 – 11h25* – Baterias       
19h47 – 19h53* – Final 
Masculino 
50m Livre S5 – Clodoaldo 
Silva, Daniel Dias e Francisco 
Avelino
11h42 – 11h47* – Baterias       
20h18 – 20h22* – Final 
Feminino 
50m Livre S5 – Joana Neves
11h49 – 11h54* – Baterias       
20h25 – 20h29* – Final 
Estão programados para 
hoje vários jogos na modali-
dade de tênis.

Programação de Hoje

Brasileiros com
chances de obter
medalhas nas
Paralimpíadas

Eles podem não ser ce-
lebridades esportivas tão 
conhecidas quanto César 
Cielo, Neymar e Maurren Ma-
ggi, mas têm trazido diversas 
medalhas olímpicas para o 
Brasil.

Com base em resultados 
recentes e a expectativa do 
comitê brasileiro, a lista abai-
xo destaca alguns dos atletas 
mais cotados para conquistar 
medalhas para o país nesta 
Paraolimpíada, que termina 
em 9 de setembro:

1) Daniel Dias
Esporte: natação – clas-

ses S5, SB4 e SM5
Daniel, que nasceu sem 

os pés e as mãos e que nada 
desde os 16 anos, hoje, é dono 
de cinco recordes mundiais na 
natação, quebrados no último 
mundial, na Holanda.

2) Terezinha Guilhermina
Esporte: 100m, 200m e 

400m na categoria T11 (defi-
cientes visuais)

Em Londres, partici-
pará de sua terceira Parao-
limpíada. “Será a principal 
da minha vida. É para esta 
que me considero mais bem 
preparada” diz à BBC Brasil.

3) Daniele Bernardes
Esporte: judô, categoria 

meio-médio (até 63kg)
Daniele, que é deficiente 

visual, vai para sua terceira 
Paraolimpíada: já foi bronze 
em Atenas-2004 e em Pe-
quim-2008.

4) Jane Karla
Esporte: tênis de mesa
Jane conquistou a vaga 

na Paraolimpíada ao ganhar 
o ouro no Pan-Americano de 
Guadalajara, em 2011. Ela 
também é dona de duas me-
dalhas de ouro no Pan do Rio, 
em 2007. Em Londres, 

5) Jeferson Gonçalves, 
o Jefinho

Esporte: Futebol de Cin-
co para deficientes visuais

A Seleção Brasileira de 
Futebol de Cinco para de-
ficientes visuais busca seu 
tricampeonato em Londres 
2012, após ouro em Pequim 
e Atenas.

6) Dirceu Pinto
Esporte: Bocha
Dirceu estreou em Para-

olimpíadas em Pequim 2008, 
com duas medalhas de ouro 
(nas provas individual e de 
duplas). 

“O paraesporte mudou a 
minha vida. Quando não con-
seguia mais nadar, achei que 
ia terminar meus estudos e 
ficar preso dentro de casa. 
Mas, ao começar a disputar a 
Bocha, dentro de dois meses 
já estava viajando para parti-
cipar de competições”, conta.

A delegação brasileira chamou a atenção do público presente ao estádio durante seu desfile na cerimônia oficial da abertura dos Jogos

Ministro do Esporte acredita que o 
Brasil ficará entre os 10 melhores

 O Brasil entra na dis-
puta dos Jogos Paralímpicos, 
que começaram ontem em 
Londres, visando terminar 
mais uma vez entre os 10 
primeiros do quadro geral de 
medalhas, isso é o que garan-
te o ministro dos Esportes, 
Aldo Rebelo, em entrevista à 
Agência Efe.

Segundo Rebelo, que 
está na capital britânica e as-
sistiu a cerimônia de abertu-
ra, a meta é repetir desempe-
nho recente. "O Brasil fez um 
bom papel nos Jogos Para-
límpicos de Pequim, onde fi-
camos em nono. Em Londres 
esperamos ficar também en-
tre os 10", explicou.

O ministro ressaltou a 
força da delegação brasileira 
em esportes como natação e 
atletismo, apontando para os 
resultados recentes nas duas 
modalidades, mas também 
afirmou que houve atenção 
a outros esportes, como o hi-
pismo.

Nos Jogos de Pequim, o 
Brasil atingiu a melhor clas-
sificação de sua história nos 
Jogos, com o nono lugar ge-
ral, obtido através de 47 me-
dalhas, sendo 16 ouros, 14 
pratas e 17 bronzes.

Naquela ocasião, o país 
levou 188 atletas, que parti-
ciparam de 17 modalidades, 
apenas três atletas mais do 
que nesta edição londrina, 

que acontecerá até o próximo 
dia 9 de setembro.

De olho nos Jogos do 
Rio 2016, Aldo Rebelo espe-
ra que nestas duas próximas 
edições o Brasil esteja entre 
as 10 maiores potências pa-
ralímpicas. O ministro desta-
cou o esforço dos atletas para 
"superarem as adversidades 
tanto individuais como so-
ciais", garantindo que o Go-
verno seguirá apoiando-os.

"O Brasil é um país mui-
to acolhedor, mas muito de-
sestruturado e muito desi-
gual. Estamos fazendo um 
esforço muito grande para 
que as pessoas com limita-

ções encontrem um ambien-
te propício e um espaço para 
participar da vida esportiva. 
O Governo continuará aju-
dando para que ocupem seu 
lugar na sociedade com dig-
nidade", disse o ministro.

Rebelo falou da ajuda fi-
nanceira que o Governo ofe-
rece através do Bolsa-Atleta, 
que beneficia 4.243 atletas 
de 43 modalidades, com va-
lor variável de acordo com o 
nível de cada um e com os de-
sempenhos em competições 
mundiais e olímpicas.

Entre os atletas que es-
tão nos Jogos Paralímpicos 
de Londres, 35% são benefi-

ciados pelo programa. "É um 
esforço que faz a sociedade 
brasileira promover a inclu-
são das pessoas com limita-
ção", disse o ministro.

Além do Bolsa-Atleta, o 
ministro ressaltou o impacto 
de uma nova bolsa técnica, 
que visa melhorar a prepara-
ção dos esportistas brasilei-
ros. Segundo Rebelo, ela per-
mitirá que os atletas "contem 
equipes multidisciplinares, 
formados por técnicos, fisio-
terapeutas, psicólogos, nu-
tricionistas, e equipamentos 
adequados, para que possa-
mos chegar a 2016 em condi-
ções melhores", concluiu. 

Aldo Rebelo, em Londres, está confiante no bom desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos

Daniel Dias, esperança de ouro

FOTO: Divulgação
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Uma grande festa mar-
cou ontem, em Londres, a 
abertura dos Jogos Paralím-
picos 2012. Um elenco com 
mais de 3.000 voluntários 
adultos, 100 crianças volun-
tários e mais de 100 artistas 
profissionais arrancou aplau-
so do público presente e dos 
próprios atletas que, a partir 
de hoje estarão buscando 
uma medalha paraolímpica.

Com o tema “Iluminis-
mo”, a cerimônia de aber-
tura contou com diversos 
shows explorando o poder 
das ideias, a ciência e a cria-
tividade, além de um passado 
mosca espetacular ‘Aerobility 
“, uma instituição de caridade 
britânica que treina as pesso-
as com deficiência a se tornar 
pilotos.

O professor renomado 
no mundo inteiro,  Stephen 
Hawking introduziu o tema, 
convidando o público a “olhar 
para as estrelas, e não para 
baixo em seus pés, no sentido 
de entender o que a pessoa 
vê,  perguntando sobre o que 
faz o universo existir “

O ator Sir Ian McKellen, 
que forneceu um guia para o 
personagem de Miranda, da 
peça de Shakespeare “A Tem-
pestade” também foi uma das 
celebridades na abertura. Ele 
vai levá-la, e uma audiência 
mundial, em uma viagem 
através do tempo e as gran-
des descobertas que muda-
ram nossas percepções sobre 
as possibilidades da mente 
humana e do espírito e do 
universo físico.

O Brasil  chamou a aten-
ção do público presente du-
rante seu desfile, arrancando 
aplausos da plateia. Nossos 
atletas estreiam hoje, primei-
ro dia de competições, em 
cinco esportes. Entre as estre-
las brasileiras, estão os nada-
dores Daniel Dias (que levou 
a bandeira brasileira no des-
file), Andre Brasil e Clodoaldo 
Silva. Juntos, eles possuem a 
incrível marca de 26 meda-
lhas paralímpicas.

Além dos 181 atletas, a 
delegação brasileira é com-
posta por 16 acompanhan-
tes de atletas (atletas-guia, 
calheiro e timoneiro), quatro 
tratadores de cavalos, 31 pro-
fissionais da área de saúde e 
86 oficiais técnicos e admi-
nistrativos. No total, são 319 
pessoas representando o país 
em Londres.

Foto: Divulgação



Ricardo quer encerrar carreira 
jogando vôlei ao lado do filho
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AMADOR

Pedro Henrique tem 
16 anos e já é um dos 
melhores na categoria

Goleiro de Seleção Brasilei-
ra, disputou a última Copa 
na Alemanha. Conquistou 
vários títulos pela Interna-
zionale, da Itália. Obteve 
muito cartaz na Europa, 
mas começou descer a 
ladeira na carreira profis-
sional. Estou me referindo 
a Júlio César, de 32 anos, 
que vai passar uma tem-
porada de quatro anos no Queens Park Rangers, 
da Inglaterra, clube que subiu à Primeira Divisão no 
ano passado. Júlio passou sete anos na Inter, onde 
ganhou 14 títulos. Pelo visto não pensa mais em 
vestir a camisa verde e amarela até porque não 
tem sido mais lembrado nas última convocações.

Júlio César

Tem abacaxi 
para ser descascado

Saiu o calendário do futebol nacional para 2013 e a 
pergunta que não quer calar é a seguinte: como os clubes 
e as federações envolvidas na Copa do Nordeste irão se 
adequar para realizar duas competições simultaneamen-
te? Sei que no próximo dia 13 haverá uma reunião em 
Fortaleza com os clubes e as federações para se tomar 
uma decisão. Algumas pessoas podem dizer que é muito 
simples a adequação, bastando tão somente a realização 
de jogos de estaduais nos finais de semana e as partidas 
da Copa do Nordeste no meio de semana. Mas é preciso 
observar a forma de disputa dos campeonatos estaduais 
e o número de datas disponíveis para concluí-lo. Campi-
nense e Sousa serão os nossos representantes na Copa 
do Nordeste.

Vamos tomar por base o nosso campeonato, caso 
começe no dia 20 de janeiro como quer a CBF e encerre 
no dia 19 de maio. De acordo com a fórmula de disputa 
são necessárias 23 datas, mas vai ter quarta-feira que 
os clubes envolvidos na Copa do Nordeste não poderão 
atuar pelo Estadual ou mesmo pela Copa do Brasil - 
Campinense estará também nessa disputa e o segundo 
representante será conhecido na final da Copa Paraíba 
Sub-21. Em 2002, só para exemplicar, Botafogo e Treze 
não participaram da primeira fase do Estadual, entrando 
somente no octogonal decisivo. Seria o mesmo para 
Campinense e Sousa? São muitas conjecturas e a gente 
só vai traçar mesmo um caminho após a realização da 
reunião de Fortaleza. Depois dessa reunião acredito que 
as federações vão realizar logo os arbitrais para iniciar o 
processo de adequação, tendo como prioridade a Copa 
do Nordeste, agora organizada pela CBF e que passa a 
ser prioridade pela grande importância. É um abacaxi para 
ser descascado e até a sua definição vão rolar as mais 
diferentes opiniões.

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A Desportiva Guarabira ainda 
está no páreo pela vaga à 
Primeira Divisão. Com três 
pontos, a equipe pode chegar 
aos 12 e superar o Cruzeiro 
que hoje tem sete. No sábado, 
as duas equipes se enfrentam, 
no Sílvio Porto.

Desportiva

A posse do novo presidente do Parahyba, André Valentim, 
acontece hoje às 19h, no Hotel Nobeli Inn Royal, em Tambaú, 
próximo a PBTur e será prestigiada pela imprensa e autorida-
des esportivas. Amanhã, o Parahyba fará amistosos em Ita-
baiana contra o Náutico-PE nas categorias Sub-13 e Sub-15.

O “pedhuá”, idealizado 
pelo empresário paraibano 
Alcedo Medeiros, foi apro-
vado pelo Ministério do 
Esporte como sendo parte 
do Plano de Promoção do 
Brasil na Copa do Mundo 
de 2014. Estamos na Copa.

Nossa vuvuzela 

Parahyba

A Copa do Nordeste terá a participação de 16 clubes. Em 
quatro grupos, com quatro clubes em cada grupo, classi-
ficam-se dois por chave para a fase seguinte. Na primeira 
fase serão realizados jogos em ida/volta, totalizando seis 
jogos por clube. As demais três fases serão eliminatórias.

Forma de disputa da Copa

Depois de conquistar 
três medalhas olímpicas 
e afirmar, após as Olimpí-
adas de Londres, que não 
pretende largar a carreira 
tão cedo, o baiano Ricardo 
Santos, que mora e treina 
em João Pessoa há 14 anos, 
afirmou ontem que seu úl-
timo objetivo como jogador 
é fazer dupla com o filho 

Pedro Henrique, que com-
pletou ontem 16 anos, tem 
1,91m e já é um dos melho-
res do país na sua categoria.

“Este é meu grande 
sonho e já tive o prazer de 
jogar em quadra com ele. O 
garoto promete e com cer-
teza se continuar se dedi-
cando como se dedica, será 
um dos melhores jogadores 
do país, quem sabe do mun-
do. Se puder jogar ao lado 
dele, será um orgulho muito 
grande e a realização de um 
grande desejo. Já passo to-
dos os dias toda a experiên-
cia que adquiri ao longo dos 

anos para o Pedro que está 
indo no caminho certo”, dis-
se o medalhista olímpico.

No momento, Ricardo 
Santos está de férias, após a 
sua participação nas Olim-
píadas de Londres e na úl-
tima etapa do Circuito Mun-
dial de Vôlei de Praia, na 
Polônia. Na próxima sema-
na ele espera a chegada do 
companheiro Pedro Cunha 
para começar a prepara-
ção para o Circuito Banco 
do Brasil de Vôlei de Praia, 
que começa no dia 13 de se-
tembro, em Cuiabá, no Mato 
Grosso. Este ano, o circuito 

será diferente começando em 
2012 e terminando em 2013, 
como acontece com a super 
liga de vôlei de quadra.

No ano passado, a du-
pla Ricardo Santos e Pedro 
Cunha terminaram na se-
gunda colocação geral, ten-
do participado apenas de 6 
das 12 etapas da competi-
ção. A expectativa agora é 
de lutar pelo título, desde 
as primeiras etapas. “Agora 
vamos com tudo, mais en-
trosados e podendo parti-
cipar de todas as etapas da 
competição, o que faz muita 
diferença.”

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois de fazer uma du-
pla de muito sucesso e ser 
inclusive medalhista de prata 
olímpico e campeão mundial 
ao lado de Zé Marco, Ricar-
do Santos disse ontem que 
ainda pretende jogar ao lado 
de outro paraibano, porque 
ama João pessoa e o povo 
do Estado, que segundo ele, 
tão bem o acolheu. “Não é 
à toa que nestes 14 anos te-
nho trazido aos poucos toda 
a minha família que mora-
va em Salvador para viver 
aqui. Amo esta cidade, e ter 
a chance de jogar ao lado de 
outro paraibano seria uma 
honra para mim”, afirmou.

Recentemente, após as 
Olimpíadas de Londres, Ri-
cardo realizou em parte este 
desejo, ao fazer dupla com o 
pessoense Vítor Felipe, na úl-
tima etapa do Circuito Mun-
dial de Vôlei 2012, na Polô-
nia. “Foi maravilhoso para 
mim. Lembrei-me quando 
aqui cheguei e joguei com 
meu ídolo Zé Marco. Para Ví-
tor Felipe, foi a mesma coisa, 
e pude passar para ele muita 
coisa que o Zé, na época, pas-
sou para mim. Foi uma expe-
riência incrível.

Sobre o potencial do 
jovem Vitor Felipe, Ricardo 
Santos disse que ele já não é 
mais apenas uma promessa 
e que certamente tem tudo 
para ter um futuro brilhante 
no vôlei de praia mundial. “É 
um rapaz com muito talento 
e dedicado e aposto muito 
no sucesso dele”, concluiu 
Ricardo.

Meta é fazer
dupla com 
paraibano

Vítor faz parceria com Evandro e
pretende representar o país em 2016

Já está formada a pri-
meira dupla masculina de 
Vôlei de Praia do Brasil 
candidata a representar o 
país nos Jogos Olímpicos de 
2016. Os jovens Evandro, de 
22 anos, e Vítor Felipe, de 
21, iniciaram na última se-
mana, no Rio de Janeiro, o 
projeto olímpico da dupla, 
que visa lutar por uma me-
dalha olímpica em quatro 
anos.

Evandro e Vítor são os 
principais atletas da nova 

geração do vôlei de praia 
nacional. Enquanto o parai-
bano Vítor foi a revelação 
do Circuito Brasileiro em 
2010, o carioca Evandro, 
atleta mais alto do país, com 
2,10m, recebeu o prêmio na 
última temporada. Os dois 
acumulam passagens pelas 
Seleções Brasileiras Sub-21 
nas últimas temporadas.

Campeão da etapa do 
Recife do Circuito Brasileiro 
em 2012, Evandro explica a 
opção por Vítor, que esteve 

presente nos Jogos Olímpi-
cos de Londres, integrando 
o projeto “Vivência Olím-
pica”, do Comitê Olímpico 
Brasileiro. A estreia da du-
pla será na etapa de aber-
tura do Circuito Brasileiro 
2012/2013, no dia 14 de 
setembro, em Cuiabá-MT.

“Conversamos sobre 
essa possibilidade há dois 
anos, quando estivemos 
juntos na seleção Sub-21. 
Decidimos iniciar logo este 
projeto para que tenhamos 

tempo suficiente para for-
mar um time competitivo e 
equilibrado até a Olimpíada 
de 2016. Não temos tanta 
experiência como as outras 
duplas, mas temos muita 
vontade e vamos crescer 
muito nos próximos anos”, 
aposta o gigante de 2,10m.

A base de treinamentos 
da dupla será o CT da Urca, 
no Rio de Janeiro. O treina-
dor da dupla é Edi Costa. A 
preparação física fica a car-
go de Luís Fernando Rios.

O baiano Ricardo mora em João Pessoa há vários anos e já ganhou três medalhas olímpicas

FOTO: CBV/Divulgação



Brasão é mais uma opção no Galo
contra o salgueiro

FUTEBOL 
PARAÍBA
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Jogador se recupera de 
contusão e já fica no
banco no domingo

O atacante Brasão será 
a principal novidade do Tre-
ze, contra o Salgueiro-PE, no 
próximo domingo, às 16h, 
no Estádio Amigão, pela 10ª 
rodada do grupo A da Série 
C do Brasileiro. O jogador, 
que vem de uma contusão 
em duas costelas, ficará no 
banco de reservas e pode-
rá ser aproveitado durante 
a partida, sendo mais uma 
opção para o treinador Mar-
celo Vilar. Ele vem afastado 
desde a vitória galista, contra 
o Guarany-CE (3 a 1), no dia 
12 de agosto, pela 7ª roda-
da da competição. Satisfeito 
com a boa recuperação e a 
possível volta aos gramados 

o artilheiro da equipe, com 
três gols, está ansioso para 
retornar e espera recuperar a 
forma física o mais depressa 
possível. 

“Ninguém gosta de ficar 
observando e de fora dos jo-
gos. Graças a Deus estou em 
plena recuperação e se for 
possível poderei jogar no 
domingo”, disse. Quem deve 
fazer a estreia contra os per-
nambucanos é o lateral es-
querdo, José Augusto Cestari 
Ramos, de 27 anos, que foi 
campeão pelo Confiança-SE 
na Copa Governo de Sergi-
pe/2012 e campeão brasi-
leiro da Série D/2011 pelo 
Tupi-MG. 

O atleta aguarda apenas 
a liberação da documentação 
junto a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF), já que fi-
sicamente está apto para atuar. 
“Ele vinha jogando e estar em 
forma para fazer a estreia no 

domingo. Vamos torcer que o 
atleta tenha sucesso e colabore 
com a recuperação do Treze na 
competição”, avaliou o diretor 
de futebol, Josimar Barbosa, o 
Joba. 

Com relação aos salá-
rios atrasados, Joba enfatizou 
que até amanhã os atletas do 
Sub-21 e o elenco que dispu-
ta a Série C estarão receben-
do, como ficou acertado na 
reunião da última terça-feira 
entre os atletas e a diretoria. 
Segundo ele, estão fazendo 
tempestade em copo d’ água, 
querendo tumultuar o am-
biente do Galo da Borborema. 
“São problemas corriqueiros 
que acontecem nos grandes 
clubes brasileiros, mas que 
iremos solucionar na medida 
do possível. Queremos focar 
as atenções para que o Treze 
volte a vencer e deixe as últi-
mas colocações da terceiro-
na”, comentou Joba. 

Experiente e tran-
quilo em substituir o 
goleiro Genivaldo, que 
cumprirá suspensão au-
tomática, o goleiro Bel 
espera fechar o gol do 
Sousa, diante do Baraú-
nas/RN, no próximo do-
mingo, às 16h, no Está-
dio Marizão, no primeiro 
jogo das oitavas de final 
da Série D do Brasileiro. 
Atuando pela primei-
ra vez na competição o 
ex- atleta do Paraíba de 
Cajazeiras, não esconde 
o otimismo, a ansiedade 
e o famoso “friozinho 
na barriga”, em manter 
o nível do titular e cor-
responder a expectativa 
em fazer o melhor. “Não 
é fácil substituir um go-
leiro de qualidade, que 
vem numa fase muito 
boa na competição. Es-
tou trabalhando para 
não levar gol, principal-
mente atuando em casa, 
com a obrigação de ven-
cer para decidir a vaga 
no Rio Grande do Nor-
te”, observou. 

Com passagens por 
vários clubes do Estado, 
como Paraíba de Cajazei-
ras, Nacional de Patos e 
Campinense, Bel aposta 

goleiro Bel diz que esta pronto para substituir genivaldo no sousa
BRASILEIRO DA SÉRIE D

na ascensão do Sousa nas 
oitavas de final da Série D, já 
que o grupo está unido e fo-
cado em levar o time à Série 
C do próximo ano. “Existe 
um ambiente formidável e 
confiante, onde todos estão 
unidos num só objetivo. Sa-
bemos que será uma bata-
lha, mas estamos precavidos 
e acreditando no potencial 
de cada um para vencer a 
guerra”, comentou. Sobre 
a forma que o time deve 
adotar para encarar os nor-
te-rio-grandenses o goleiro 
prefere deixar a critério do 
treinador Suélio Lacerda, 
mas espera um time ofensi-

vo para quem tem a obriga-
ção de vencer. 

“Acredito que seremos 
ousados e buscando a vitó-
ria a todo momento. Espero 
fechar a meta e torcer que 
o Sousa marque os gols ne-
cessários para sair de campo 
com um resultado positivo”, 
avaliou. Por outro lado, a di-
retoria aguarda a chegada 
do atacante Alex Paulista, 
que vem do Sergipe, para fe-
char contrato com o Dinos-
sauro. Caso não aconteça, os 
dirigentes podem definir ou-
tro atacante para substituir 
Cleiton Cearense, que não 
atuará mais nesta tempora-

da, por problemas no joelho 
esquerdo. As inscrições para 
os clubes contratarem termi-
nam hoje, data estabelecida 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). 

Campinense 
Autor do primeiro gol 

na vitória do Campinense, 
contra o Petrolina-PE (3 a 1), 
no último domingo, no en-
cerramento da primeira fase 
do grupo A3 da Série D do 
Campeonato Brasileiro o vo-
lante Isaias vai brigar para se 
manter no time titular para 
os próximos compromissos. 
Destaque do Botafogo no 

Estadual deste ano, o filho 
do ex-jogador Pedrinho 
Cangula não tem sido apro-
veitado na competição, atu-
ando no decorrer dos jogos. 
Nesta fase decisiva da Série 
D, quando o Campinense 
colocará em jogo a perma-
nência na disputa, contra o 
Centro Sportivo Alagoano 
(CSA-AL), em duas partidas – 
a primeira será no próximo 
sábado, às 16h, no Amigão, 
enquanto o jogo de volta no 
dia 9, no Estádio Rei Pelé, na 
capital alagoana - o atleta 
busca manter o bom futebol 
e colaborar com a equipe 
para vencer o desafio. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Galo se deu mal no domingo passado e quer se reabilitar diante do Salgueiro ainda no Amigão

“Estou trabalhan-
do e querendo conse-
guir o meu espaço no 
time, afinal, o grupo 
é forte com jogadores 
qualificados. Espero 
participar dos próxi-
mos desafios e colocar 
a Raposa na próxima 
fase da Série D”, dis-
se. Jogador de forte 
marcação e com estilo 
ofensivo, se tornando 
mais uma opção de 
ataque, o ex-botafo-
guense gosta de chutar 
em gol e aproveitar as 
bolas paradas, onde fez 
sete pelo Botafogo no 
Paraibano. “Apesar de 
ter a missão de marcar, 
sempre gostei de arris-
car um chute de fora 
ou surpreender com 
gols de cabeça. Um esti-
lo que sempre atuei no 
Botafogo e quero fazer 
o mesmo no Campinen-
se”, frisou. 

Com relação ao 
CSA-AL, Isaías sabe que 
trata-se de um adversá-
rio difícil e complicado, 
que terminou a fase 
como  líder no grupo 
A4, com 20 pontos ga-
nhos, e invicto na com-
petição. 

Botafogo segue reforçando equipe para a Copa Paraíba
O zagueiro Jamaica, o late-

ral direito Salgadinho e o meia 
Ceará, devem chegar amanhã 
ao Botafogo para a disputa da 
Copa Paraíba Sub-21, que terá 
início no dia 23 de setembro. O 
trio vem do Petrolina-PE e será 
incorporado ao grupo que está 
sendo formado para a competi-
ção que dará direito a segunda 
vaga – a primeira é do Cam-
pinense, campeão paraibano 
deste ano – na Copa do Brasil 
de 2013. 

Quem está treinando na 
Maravilha do Contorno, no 
Cristo Redentor, é o zagueiro 
Valdo e o lateral direito Hugo 
De Leon, que estavam no Con-
fiança-SE. Na fase de testes e 
observações já deixaram o Belo, 
Aleixo (zagueiro), Alessandro 
(meia) e Cleber (atacante), que 
não corresponderam à expec-

tativa da comissão técnica. 
A meta do treinador Neto 

Maradona é formar um grupo 
com 25  jogadores, com atletas 
das  divisões de base que atua-
ram na Taça Paraíba Sub-18 e 
os reforços que estão chegando 
ao clube. A pretensão é come-
çar a fazer amistosos e colocar 
os jogadores em ação, iniciando 
a formação e a base para a Copa 
Paraíba Sub-21. 

Segundo o ex-treinador 
do Santa Cruz de Santa Rita 
no Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão, a proposta é 
montar um grupo que possa 
brigar pelo título e a vaga na 
Copa do Brasil. “Estamos ava-
liando os jogadores que estão 
chegando para que possamos 
montar um grupo forte. A meta 
é conseguir o título e a vaga na 
disputa nacional”, avaliou. Os jogadores do Botafogo intensificam os treinamentos na Maravilha Contorno para buscar uma vaga na Copa Paraíba Sub-21

O volante Isaías ganhou espaço no titular do CampinenseO goleiro Bel tem a sua grande oportunidade na equipe sousense
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Time será o mesmo 
que empatou sem gols 
contra o Botafogo

Dorival repete a escalação
FLAMENGO X SPORT RECIFE

A manhã de ontem no 
Ninho do Urubu foi dedicada 
ao acerto da equipe titular 
do Flamengo para a partida 
contra o Sport, hoje às 21h, 
no Estádio Raulino de Olivei-
ra. Dorival Júnior comandou 
a última atividade antes da 
partida que marca o início do 
segundo turno do Brasileiro 
para sua equipe. O coletivo 
foi interrompido por diver-
sas vezes pelo treinador, que 
se preocupou com a saída de 
bola e o posicionamento dos 
atletas. 

Após quase cinco meses 
de muitos problemas e inú-
meros testes em sua forma-
ção, o Flamengo finalmente 
conseguirá repetir uma esca-
lação em duas partidas con-
secutivas. E além de mostrar 
a eficiência da nova “cara” 
do seu time, o rubro-negro 
testará sua recuperação no 
Brasileiro diante do Sport, 
que vive momento completa-
mente oposto.

Penúltimo colocado na 
tabela, a equipe de Recife 
não vence há 10 partidas e 
precisa de um resultado po-
sitivo para iniciar sua arran-
cada neste segundo turno e 
evitar a volta para a série B. 

 A escalação para o due-
lo no Raulino de Oliveira re-
petirá a do clássico contra o 
Botafogo: Felipe; Léo Moura, 
Welinton, González e Ramon; 
Cáceres, Luiz Antônio e Ibson; 
Negueba, Love e Thomás. Com 
26 pontos no Brasileiro, o Fla-

mengo ocupa a nona coloca-
ção. Dorival aposta em repetir 
o time para conquistar a vitória 
contra o Sport, com 15 pontos 
e na penúltima posição na ta-
bela. O Sport enfrenta longo 
jejum de triunfos: 10 partidas.

Magrão
O goleiro Magrão é qua-

se uma instituição dentro do 

Sport. Capitão do time, penta-
campeão pernambucano, cam-
peão da Copa do Brasil e eleito 
pela torcida o melhor goleiro 
da história do clube, o camisa 
1 segue na conquista de mar-
cas importantes defendendo o 
Leão. Desta vez, ele irá come-
morar 400 jogos com o unifor-
me rubro-negro. A homena-
gem ocorrerá na partida contra 

o Flamengo, hoje, às 21h, no 
Estádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda-RJ.

“Ganharei uma homena-
gem muito legal pelos 400 jo-
gos, com foto nas camisas dos 
companheiros. Torcedores 
pagaram para estar no uni-
forme e eu não paguei nada 
(risos). É muito bom, uma 
grande honra, estou muito 

feliz” disse Magrão, citando o 
padrão especial que o Sport 
vestirá contra o Flamengo.

Prestes a encarar um dos 
artilheiros do Campeonato 
Brasileiro, Magrão disse que 
a atenção não pode ficar ape-
nas no atacante Vagner Love.

Na contramão do time, 
Magrão curte excelente fase 
no Brasileirão

“Vagner Love é um jo-
gador que decide, um dos 
artilheiros do campeonato, 
requer uma atenção especial. 
Sabemos também que eles 
têm jogadores rápidos como 
Thomás e Negueba, o que 
dará uma grande dificuldade 
a nossa equipe. Estamos pre-
parados e treinamos para su-
perar o Flamengo”, concluiu.

Embalado após quebrar o 
jejum de vitórias no Pacaem-
bu contra o arquirrival Corin-
thians no último domingo, o 
São Paulo se preocupa com a  
euforia criada pela boa fase e 
as três vitórias consecutivas na 
temporada (Corinthians, Bahia 
e Ponte Preta) para derrotar o 
Botafogo, hoje às 21 horas, no 
Estádio do Morumbi. 

O rival carioca se mos-
tra preocupado com a série 
de desfalques na equipe e 
aposta nas vitórias que con-
quistou fora dos seus domí-
nios (Coritiba, Inter, Corin-
thians e Atlético-GO) para 
surpreender no Morumbi 
um rival direto pelo G-4 do 
Brasileirão.

No São Paulo, o goleiro 
Rogério Ceni voltou a sentir a 
coxa direita durante o treino 
de ontem pela manhã e saiu 
mais cedo da atividade. Mas 
o técnico Ney Franco o con-
firmou. Rogério Ceni tinha 
sentido o mesmo local no fi-
nal da partida contra o Corin-
thians, vencida por 2 a 1 pelo 
São Paulo no último domin-
go, no Pacaembu.

Mas segundo Ney Fran-
co, Rogério Ceni jogará mes-
mo com dores. “É um jogador 
que requer cuidados. Mas as 
informações que a gente é de 
que não preocupa. Fez traba-
lho tático, só não entrou de-
pois porque a gente liberou 
os atletas nos dois toques. 
Ele está definido para o jogo”, 
explicou.

“A gente está conversan-
do sempre com ele. Sabe da 
responsabilidade que tem, o 
histórico do Rogério no São 
Paulo é assim. Mesmo pro-

blema que ele está relatando 
agora, contra o Corinthians 
ele teve e se entregou no 
jogo. Se a gente perceber que 
ele não tem condições fisícas 
de jogar, ele não joga. Mas 
agora ele tem entrado em 
condições”, complementou o 
treinador.

No Botafogo, a marato-
na de jogos desta temporada 
deixa o time “em pedaços”. 
Nos oito jogos que já dispu-
tou neste mês, o treinador 
não conseguiu repetir a esca-
lação em nenhuma oportuni-
dade. A rotina segue no Mo-
rumbi, pela primeira rodada 
do returno do Campeonato 
Brasileiro. Com as baixas, os 
“esquecidos” do elenco alvi-
negro ganham chances e ten-
tam retomar espaço.

Elkeson, meia improvi-
sado no ataque do Glorioso, 
lamenta os problemas em 
excesso do time. “Prejudica 
a comissão técnica, que não 
pode ter todos à disposição. 
Complica um pouco o traba-
lho do Oswaldo, mas a equi-
pe tem que suprir a ausência 
desses jogadores. O grupo é 
forte e tem muita qualidade, 
então acredito que Oswaldo 
colocará os melhores para 
sairmos com a vitória contra 
o São Paulo”, indicou o cami-
sa 9.

O meio-campo é o prin-
cipal problema de Oswal-
do de Oliveira. Andrezinho, 
Marcelo Mattos, Lucas Zen e 
Fellype Gabriel estão no De-
partamento Médico e abrem 
possibilidade para os atletas 
pouco utilizados até então. 
É a chance para os reservas 
aparecerem.

Time russo oferece 
R$ 128 mi por Hulk

Juventus contrata 
ex-goleiro do Timão

O Porto definitivamente não está 
interessado em se desfazer de Hulk. Ontem, 
o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da 
Costa, revelou que já chegou a recusar uma 
proposta de 50 milhões de euros (cerca de 
R$ 128,3 milhões) feita pelo Zenit, da Rússia. 
“Ofereceram € 50 milhões por Hulk e eu 
recusei. Eu acho ridículo ouvir que a direção 
do Zenit não sancionou a oferta, quando dois 
de seus chefes estavam em Portugal para 
apresentar esse valor”, disse ele.

Atual campeã italiana, a Juventus 
confirmou, ontem, a contratação do goleiro 
Rubinho, que encerrou contrato de três anos 
com o Palermo. Aos 29 anos, o goleiro, que 
iniciou sua carreira no Corinthians, assinou 
contrato com o clube de Turim até o dia 30 
de junho de 2013. A Juventus será o quinto 
clube que o goleiro defende na Itália. Nos 
últimos anos, Rubinho atuou por Genoa, 
Palermo, Livorno e Torino, além de uma 
passagem pelo futebol português.

Curtas

Torcida sãopaulina 
impedida em estádio

A Federação Paulista de Futebol 
proibiu a entrada no estádio de membros 
uniformizados da principal torcida do São 
Paulo, a Independente e  confirmou o retorno 
da Gaviões da Fiel e da Mancha Alviverde, 
principais organizadas de Corinthians 
e Palmeiras. Segundo resolução do 
presidente Marco Polo Del Nero, a FPF baniu a 
Independente ao considerar “documentação 
encaminhada pelo Comando do Segundo 
Batalhão de Polícia de Choque, que relata 
envolvimento de membros em ocorrências de 
desobediência e perturbação”.

São Paulo enfrenta o Botafogo no Morumbi

O meia Lucas é uma das armas de Ney Franco para conquistar mais uma vitória no Brasileiro hoje

O técnico Dorival Júnior parou o treino seguidas vezes ontem pela manhã, mostrando aos jogadores a melhor maneira de atuar contra o Sport hoje em Volta Redonda
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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.: ANDRE FELIPE BEZERRA DE CAR-
VALHO -
CPF/CNPJ....: 014467910/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,29
Cedente.....: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE 
REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044952
Responsavel.: ANGELINA MARCELINA PEDRO DA 
SILVA
CPF/CNPJ....: 467617484-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            500,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043594
Responsavel.: ANGELINA MARCELINA PEDRO DA 
SILVA
CPF/CNPJ....: 467617484-53
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            500,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043603
Responsavel.: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS 
JUNIO
CPF/CNPJ....: 054331604-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            812,09
Cedente.....: DURANCHO - NUTRICAO ANIMAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044938
Responsavel.: JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS 
JUNIO
CPF/CNPJ....: 054331604-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            812,10
Cedente.....: DURANCHO - NUTRICAO ANIMAL LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044939
Responsavel.: JOSE ERINALDO DA COSTA VENTURA
CPF/CNPJ....: 040932154-05
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043589

Responsavel.: JOSE ERINALDO DA COSTA VENTURA
CPF/CNPJ....: 040932154-05
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            700,00
Cedente.....: PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE 
LTDA ME
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043600
Responsavel.: JOSE MARIO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 056251004-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Cedente.....: METALURGICA J PINTO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044846
Responsavel.: LJL CONSTRUCOES E INC.LOC.E 
CONS.LT
CPF/CNPJ....: 007698967/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Cedente.....: TC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044422
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            445,80
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044903
Responsavel.: LUCAS ROLIM SOBRAL
CPF/CNPJ....: 097240844-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.162,00
Cedente.....: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044951
Responsavel.: RODARCO VARIEDADES
CPF/CNPJ....: 065223774-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            275,23
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044880
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,  30/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 04.891.884/0001-72 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia 
para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR. Na - RUA IRACEMA GUEDES 
LINS, QD 09, LT 61, LOT. VISÃO PANORÂMICA- ALTIPLANO - Município: JOAO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2012-006110/TEC/LP – 1085

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
12o 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

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO No 001/2012
O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 001/2012, tipo 
Menor Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global. Objeto: Serviços de Engenharia para 
Reforma do 1º Centro de Apoio Operacional às Promotorias (CAOP) em João Pessoa, Município 
de João Pessoa/PB. A sessão pública será realizada dia 17/09/2012 às 09:00 horas. Local: Edifício 
Sede do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça-Auditório “Proc. Edigardo 
Ferreira Soares”, situado à Av. Dom Pedro II, S/N, Centro, João Pessoa – PB. Acesso ao Edital 
no horário das 08:00 às 18:00 - sexta-feira de 07:00 às 13:00 no endereço acima citado e/ou pela 
internet no site  www.mp.pb.gov.br. Outras informações pelo fone: (83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 29/agosto/2012.                                                      

Francisco de Assis Martins Junior
Presidente COPLI/MPPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

Aviso de Licitação
Modalidade: Tomada de Preço 012/2012Tipo : Empreitada por preço unitário,  do tipo “menor 

preço Global  
Objeto;Construção de quiosques no calçadão da Orla marítima – Praia de Santa Catarina 

– Cabedelo/PB 
Realização: 17/09/2012 ás 09:00 hs
Fonte de Recursos: Próprio do Município
Informações e retirada de Edital: Prédio sede da Prefeitura Municipal sito à  rua João Pires 

de Figueiredo – s/n – Centro/Cabedelo – PB fone: 3250 3120 

AVISO DE LICITAÇÃO
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, 

Estado de Paraíba pelo Pregoeiro nomeado através da portaria 02/2012, torna público que fará 
realizar no próximo dia 13 de setembro de 2012, às 10h00min, na sala da Comissão Permanente 
de Licitações, localizada na Avenida Carlos Pessoa, 92, Centro, Umbuzeiro/PB,  LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012 - REPETIÇÃO, tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, 
cujo processo será realizado nos termos da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e com as 
disposições da Lei n.º 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, os princípios gerais do direito, 
com o objetivo de julgar a melhor proposta a aquisição de pneus e câmaras para manutenção da 
frota municipal de veículos durante o ano de 2012, tudo de acordo com as normas estabelecidas 
no Edital que poderá ser adquirido de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 13h00 no Edifício sede 
da Prefeitura Municipal, através de solicitação por escrito. Os interessados poderão obter informa-
ções no endereço supracitado, via e-mail: pmumbuzeiro@hotmail.com e através dos telefones (83) 
3395-1050 e 3395 1042. Umbuzeiro,30 de agosto de 2012.

 
IRLÂNIO CARDOSO DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 010/2012 - SRP
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: 045/2012- PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
010/2012 - OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE, a fim de atender as necessidades da secretaria de Saúde, deste 
Município, durante o exercício de 2012. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 20/08/2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.000.12.001.10.301.4012.3
015.1036 – 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 / 12.000.12.001.10.302.4012.3016.2071 – 4.4.90.52. EMPRE-
SAS COM OS PREÇOS REGISTRADOS: DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR 
LTDA - CNPJ: 06.224.321/0001-56, com o valor total de R$ 514.405,62 (Quinhentos e catorze mil, 
quatrocentos e cinco reais e sessenta e dois centavos); SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 
01.704.290/0001-17, com o valor total de R$ 86.832,80 (Oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois 
reais e oitenta centavos); NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 
14.209.485/0001-32, com o valor total de R$ 22.595,00 (Vinte dois mil, quinhentos e vinte cinco 
reais), conforme Ata de Registro de Preços acostado ao processo. 

Monteiro - PB, 20 de Agosto de 2012

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL PERMANENTE, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município. 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. 045/2012 - Pregão 
Presencial nº. 010/2012. 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 / 12.000.12.001.10.301.4012.3015.2060 – 4.4.90.52 / 12.0
00.12.001.10.302.4012.3016.2068 – 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. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência 
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: DEPÓSITO 
GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 06.224.321/0001-56 - CT Nº. 061/2012 – 
21/08/2012 – Valor: R$ 514.405,62 (Quinhentos e catorze mil quatrocentos e cinco reais e sessenta 
e dois centavos); SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 01.704.290/0001-17 - CT Nº 062/2012 
– 21/08/2012 – Valor R$ 86.832,80 (Oitenta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta centa-
vos); NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 14.209.485/0001-32 - CT 
Nº 063/2012 – 21/08/2012 – Valor: R$ 22.595,00 (Vinte dois mil, quinhentos e vinte cinco reais).

Monteiro - PB, 21 de Agosto de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS No 008/2012 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-
-CE, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 
008/2012, que tem por objeto a Contratação em regime de empreitada por preço global de Pessoa 
Jurídica do ramo da construção civil, para realização dos serviços de construção de 01 (uma) 
Unidades de Educação Infantil: CRECHE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, neste Município de 
Cajazeiras/PB, nos termos do TC/PAC202871/2012. Vem através deste INDEFERIR os recursos 
interpostos pelas empresas: 01. EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e a empresa 
02. LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES. Fica, portanto aberto o prazo recursal previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Cajazeiras - PB, 29 de agosto de 2012. Kécia Cristina 
Correia de Sousa Moreira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
 
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No 010/2012
A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, torna público que realizará licitação na modalidade 

Tomada de Preços n.º 010/2012, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a execução de obras 
de reconstrução de Unidades Habitacionais, para Controle da Doença de Chagas no Município de 
São Miguel de Taipú - PB, no dia 17/09/2012 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, sito 
à Rua Gentil Lins, 127 – Centro – São Miguel de Taipu – PB.

Edital e informações: no endereço acima das 8:00 às 12:00 horas, até o dia 12/09/2012. Tel.: 
(0xx83) 3629-1078.

  
São Miguel de Taipú(PB), 29 de agosto de 2012.

ADRIANO DIAS CORDEIRO
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No 010/2012 - SRP
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 010/2012, que tem por objeto a SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de ad-
judicação, em favor das seguintes empresas: DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR 
- CNPJ: 06.224.321/0001-56, nos seguinte itens: ITEM 001 - Valor Unitário R$ 3.811,50 Valor Total 
R$ 19.057,50; ITEM 002 - Valor Unitário R$ 7.623,00 Valor Total R$ 15.246,00; ITEM 003 - Valor 
Unitário R$ 1.750,00 Valor Total R$ 8.750,00; ITEM 004 - Valor Unitário R$ 1.360,00 Valor Total R$ 
13.600,00; ITEM 005 - Valor Unitário R$ 630,00 Valor Total R$ 18.900,00; ITEM 006 - Valor Unitário 
R$ 840,00 Valor Total R$ 10.080,00; ITEM 007 - Valor Unitário R$ 1.820,00 Valor Total R$ 3.640,00; 
ITEM 008 - Valor Unitário R$ 95,00 Valor Total R$ 1.330,00; ITEM 009 - Valor Unitário R$ 100,00 
Valor Total R$ 1.400,00; ITEM 010 - Valor Unitário R$ 20,00 Valor Total R$ 600,00; ITEM 011 - Va-
lor Unitário R$ 26,50 Valor Total R$ 795,00; ITEM 012 - Valor Unitário R$ 1.430,00 Valor Total R$ 
7.150,00; ITEM 013 - Valor Unitário R$ 9.580,00 Valor Total R$ 28.740,00; ITEM 014 - Valor Unitá-
rio R$ 2.170,00 Valor Total R$ 10.850,00; ITEM 015 - Valor Unitário R$ 2.900,00 Valor Total R$ 
5.800,00; ITEM 016 - Valor Unitário R$ 4.600,00 Valor Total R$ 46.000,00; ITEM 017 - Valor Unitá-
rio R$ 13.700,00 Valor Total R$ 13.700,00; ITEM 018 - Valor Unitário R$ 1.385,00 Valor Total R$ 
2.770,00; ITEM 019 - Valor Unitário R$ 543,00 Valor Total R$ 17.376,00; ITEM 020 - Valor Unitário 
R$ 158,00 Valor Total R$ 316,00; ITEM 021 - Valor Unitário R$ 59,00 Valor Total R$ 59,00; ITEM 
022 - Valor Unitário R$ 54,45 Valor Total R$ 1.089,00; ITEM 023 - Valor Unitário R$ 47,00 Valor 
Total R$ 282,00; ITEM 024 - Valor Unitário R$ 253,00 Valor Total R$ 1.518,00; ITEM 025 - Valor 
Unitário R$ 253,00 Valor Total R$ 1.518,00; ITEM 026 - Valor Unitário R$ 253,00 Valor Total R$ 
1.012,00; ITEM 027 - Valor Unitário R$ 21,78 Valor Total R$ 217,80; ITEM 028 - Valor Unitário R$ 
13.800,00 Valor Total R$ 27.600,00; ITEM 029 - Valor Unitário R$ 125,00 Valor Total R$ 2.500,00; 
ITEM 030 - Valor Unitário R$ 116,80 Valor Total R$ 1.168,00; ITEM 031 - Valor Unitário R$ 116,80 
Valor Total R$ 2.336,00; ITEM 032 - Valor Unitário R$ 116,80 Valor Total R$ 1.168,00; ITEM 033 - 
Valor Unitário R$ 116,80 Valor Total R$ 1.168,00; ITEM 034 - Valor Unitário R$ 116,80 Valor Total 
R$ 2.336,00; ITEM 035 - Valor Unitário R$ 116,80 Valor Total R$ 1.168,00; ITEM 036 - Valor Unitá-
rio R$ 54,45 Valor Total R$ 1.089,00; ITEM 037 - Valor Unitário R$ 116,80 Valor Total R$ 2.336,00; 
ITEM 038 - Valor Unitário R$ 633,00 Valor Total R$ 3.165,00; ITEM 039 - Valor Unitário R$ 564,00 
Valor Total R$ 2.820,00; ITEM 040 - Valor Unitário R$ 97,00 Valor Total R$ 970,00; ITEM 043 - Va-
lor Unitário R$ 135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 044 - Valor Unitário R$ 135,60 Valor Total R$ 
678,00; ITEM 045 - Valor Unitário R$ 135,60Valor Total R$ 678,00; ITEM 046 - Valor Unitário R$ 
135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 047 - Valor Unitário R$ 135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 048 
- Valor Unitário R$ 135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 049 - Valor Unitário R$ 135,60 Valor Total 
R$ 678,00; ITEM 050 - Valor Unitário R$ 135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 051 - Valor Unitário 
R$ 135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 052 - Valor Unitário R$ 137,00 Valor Total R$ 685,00; ITEM 
053 - Valor Unitário R$ 135,60 Valor Total R$ 678,00; ITEM 054 - Valor Unitário R$ 135,60 Valor 
Total R$ 678,00; ITEM 055 - Valor Unitário R$ 194,00 Valor Total R$ 582,00; ITEM 056 - Valor 
Unitário R$ 153,45 Valor Total R$ 460,35; ITEM 057 - Valor Unitário R$ 1.063,00 Valor Total R$ 
5.315,00; ITEM 058 - Valor Unitário R$ 950,00 Valor Total R$ 4.750,00; ITEM 059 - Valor Unitário 
R$ 425,70 Valor Total R$ 1.277,10; ITEM 060 - Valor Unitário R$ 425,70 Valor Total R$ 1.277,10; 
ITEM 061 - Valor Unitário R$ 76,20 Valor Total R$ 2.286,00; ITEM 062 - Valor Unitário R$ 76,20 
Valor Total R$ 2.286,00; ITEM 063 - Valor Unitário R$ 76,20 Valor Total R$ 2.286,00; ITEM 064 - 
Valor Unitário R$ 76,20 Valor Total R$ 2.286,00; ITEM 065 - Valor Unitário R$ 76,20 Valor Total R$ 
2.286,00; ITEM 067 - Valor Unitário R$ 6,47 Valor Total R$ 64,70; ITEM 068 - Valor Unitário R$ 
38,30 Valor Total R$ 383,00; ITEM 069 - Valor Unitário R$ 64,30 Valor Total R$ 5.787,00; ITEM 070 
- Valor Unitário R$ 128,70 Valor Total R$ 3.217,50; ITEM 071 - Valor Unitário R$ 842,49 Valor Total 
R$ 4.212,45; ITEM 072 - Valor Unitário R$ 1.663,00 Valor Total R$ 6.652,00; ITEM 073 - Valor 
Unitário R$ 370,00 Valor Total R$ 7.400,00; ITEM 074 - Valor Unitário R$ 693,00 Valor Total R$ 
5.544,00; ITEM 075- Valor Unitário R$ 590,00 Valor Total R$ 8.850,00; ITEM 076 - Valor Unitário 
R$ 352,00 Valor Total R$ 3.520,00; ITEM 077 - Valor Unitário R$ 445,00 Valor Total R$ 6.675,00; 
ITEM 078 - Valor Unitário R$ 9,50 Valor Total R$ 47,50; ITEM 079 - Valor Unitário R$ 9,50 Valor 
Total R$ 47,50; ITEM 080 - Valor Unitário R$ 18,32 Valor Total R$ 18,32; ITEM 081 - Valor Unitário 
R$ 59,20 Valor Total R$ 532,80; ITEM 082 - Valor Unitário R$ 14,85 Valor Total R$ 74,25; ITEM 083 
- Valor Unitário R$ 19,20 Valor Total R$ 96,00; ITEM 084 - Valor Unitário R$ 16,00 Valor Total R$ 
144,00; ITEM 085 - Valor Unitário R$ 59,00 Valor Total R$ 944,00; ITEM 086 - Valor Unitário R$ 
49,00 Valor Total R$ 490,00; ITEM 087 - Valor Unitário R$ 18,30 Valor Total R$ 54,90; ITEM 088 - 
Valor Unitário R$ 59,00 Valor Total R$ 590,00; ITEM 089 - Valor Unitário R$ 7,66 Valor Total R$ 
114,90; ITEM 090 - Valor Unitário R$ 17,22 Valor Total R$ 103,32; ITEM 091 - Valor Unitário R$ 
17,00 Valor Total R$ 102,00; ITEM 092 - Valor Unitário R$ 17,80 Valor Total R$ 160,20; ITEM 093 
- Valor Unitário R$ 38,30 Valor Total R$ 229,80; ITEM 094 - Valor Unitário R$ 17,00 Valor Total R$ 
153,00; ITEM 095 - Valor Unitário R$ 27,70 Valor Total R$ 1.191,10; ITEM 096 - Valor Unitário R$ 
20,70 Valor Total R$ 124,20; ITEM 097 - Valor Unitário R$ 21,70 Valor Total R$ 217,00; ITEM 098 
- Valor Unitário R$ 27,60 Valor Total R$ 276,00; ITEM 099 - Valor Unitário R$ 148,50 Valor Total R$ 
1.485,00; ITEM 100 - Valor Unitário R$ 182,00 Valor Total R$ 2.002,00; ITEM 101 - Valor Unitário 
R$ 39,00 Valor Total R$ 429,00; ITEM 102 - Valor Unitário R$ 23,70 Valor Total R$ 213,30; ITEM 
103 - Valor Unitário R$ 7,66 Valor Total R$ 114,90; ITEM 101 - Valor Unitário R$ 17,00 Valor Total 
R$ 102,00; ITEM 105 - Valor Unitário R$ 633,60 Valor Total R$ 6.336,00; ITEM 109 - Valor Unitário 
R$ 3.250,00 Valor Total R$ 9.750,00; ITEM 110 - Valor Unitário R$ 2.600,00 Valor Total R$ 26.000,00; 
ITEM 111 - Valor Unitário R$ 950,00 Valor Total R$ 8.550,00; ITEM 113 - Valor Unitário R$ 66,33 
Valor Total R$ 663,30; ITEM 114 - Valor Unitário R$ 14,85 Valor Total R$ 445,50; ITEM 115 - Valor 
Unitário R$ 14,85 Valor Total R$ 445,50; ITEM 116 - Valor Unitário R$ 57,70 valor Total R$ 1.731,00; 
ITEM 117 - Valor Unitário R$ 5,94 Valor Total R$ 5,94; ITEM 118 - Valor Unitário R$ 5,94 Valor Total 
R$ 297,00; ITEM 119 - Valor Unitário R$ 64,30 Valor Total R$ 1.929,00; ITEM 120 - Valor Unitário 
R$ 7,40 Valor Total R$ 296,00; ITEM 121 - Valor Unitário R$ 7,70 Valor Total R$ 92,40; ITEM 122 
- Valor Unitário R$ 6,20 Valor Total R$ 248,00; ITEM 123 - Valor Unitário R$ 47,50 Valor Total R$ 
1.900,00; ITEM 124 - Valor Unitário R$ 4,55 Valor Total R$ 455,00; ITEM 125 - Valor Unitário R$ 
9,41 Valor Total R$ 752,80; ITEM 126 - Valor Unitário R$ 7,43 Valor Total R$ 743,00; ITEM 127 - 
Valor Unitário R$ 4,45 Valor Total R$ 141,70; ITEM 128 - Valor Unitário R$ 14,30 Valor Total R$ 
572,00; ITEM 129 - Valor Unitário R$ 18,70 Valor Total R$ 3.927,00; ITEM 130 - Valor Unitário R$ 
16,34 Valor Total R$ 490,20; ITEM 131 - Valor Unitário R$ 16,30 Valor Total R$ 489,00; ITEM 133 
- Valor Unitário R$ 7,43 Valor Total R$ 743,00; ITEM 134 - Valor Unitário R$ 8,40 Valor Total R$ 
252,00; ITEM 135 - Valor Unitário R$ 8,40 Valor Total R$ 252,00; ITEM 136 - Valor Unitário R$ 2,95 
Valor Total R$ 885,00; ITEM 138 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 1.293,00; ITEM 139 - Va-
lor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 140 - Valor Unitário R$ 43,56 Valor Total R$ 
871,20; ITEM 141 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 142 - Valor Unitário R$ 
43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 143 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 144 
- Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 145 - Valor Unitário R$ 43,56 Valor Total R$ 
871,20; ITEM 146 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 147 - Valor Unitário R$ 
43,10 Valor Total R$ 1.293,00; ITEM 148 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 
149- Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 150 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total 
R$ 862,00; ITEM 151 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 152 - Valor Unitário R$ 
43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 153 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 154 
- Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 155 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 
862,00; ITEM 156 - Valor Unitário R$ 43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 157 - Valor Unitário R$ 
43,10 Valor Total R$ 862,00; ITEM 158 - Valor Unitário R$ 1,78 Valor Total R$ 89,00; ITEM 159 - 
Valor Unitário R$ 9,62 Valor Total R$ 96,20; ITEM 160 - Valor Unitário R$ 9,62 Valor Total R$ 96,20; 
ITEM 161 - Valor Unitário R$ 29,70 Valor Total R$ 59,40; ITEM 192 - Valor Unitário R$ 5,94 Valor 
Total R$ 59,40; ITEM 163 - Valor Unitário R$ 29,70 Valor Total R$ 297,00; ITEM 164 - Valor Unitá-
rio R$ 247,00 Valor Total R$ 2.470,00; ITEM 165- Valor Unitário R$ 118,80 Valor Total R$ 1.188,00; 
ITEM 166 - Valor Unitário R$ 44,50 Valor Total R$ 178,00; ITEM 167 - Valor Unitário R$ 24,70 Valor 
Total R$ 494,00; ITEM 168 - Valor Unitário R$ 7,66 Valor Total R$ 291,00; ITEM 169 - Valor Unitá-
rio R$ 14,00 Valor Total R$ 168,00; ITEM 170 - Valor Unitário R$ 14,00 Valor Total R$ 168,00; ITEM 
171 - Valor Unitário R$ 7,66 Valor Total R$ 168,52; ITEM 172 - Valor Unitário R$ 3,50 Valor Total 
R$ 70,00; ITEM 173 - Valor Unitário R$ 59,00 Valor Total R$ 1.770,00; ITEM 174 - Valor Unitário 
R$ 29,80 Valor Total R$ 894,00 ITEM 175 - Valor Unitário R$ 23,70 Valor Total R$ 1.185,00; ITEM 
176 - Valor Unitário R$ 20,70 Valor Total R$ 414,00; ITEM 177 - Valor Unitário R$ 69,00 Valor Total 
R$ 2.070,00; ITEM 178 - Valor Unitário R$ 6,90 Valor Total R$ 138,00; ITEM 179- Valor Unitário R$ 
4,92 Valor Total R$ 492,00; ITEM 180 - Valor Unitário R$ 13,65 Valor Total R$ 682,50; ITEM 181 - 
Valor Unitário R$ 14,00 Valor Total R$ 420,00; ITEM 182 - Valor Unitário R$ 13,80 Valor Total R$ 
414,00; ITEM 183 - Valor Unitário R$ 14,85 Valor Total R$ 222,75; ITEM 184 - Valor Unitário R$ 
470,00 Valor Total R$ 4.700,00; ITEM 185 - Valor Unitário R$ 17,82 Valor Total R$ 178,20; ITEM 
190 - Valor Unitário R$ 34,60 Valor Total R$ 519,00; ITEM 193 - Valor Unitário R$ 1.870,00 Valor 
Total R$ 1.870,00; ITEM 194 - Valor Unitário R$ 17,80 Valor Total R$ 17,80; ITEM 195 - Valor 
Unitário R$ 55,40 Valor Total R$ 55,40; ITEM 198 - Valor Unitário R$ 9,10 Valor Total R$ 54,60; 
ITEM 199- Valor Unitário R$ 71,20 Valor Total R$ 712,00; ITEM 200 - Valor Unitário R$ 69,00 Valor 
Total R$ 1.104,00; ITEM 201 - Valor Unitário R$ 64,00 Valor Total R$ 640,00; ITEM 202 - Valor 
Unitário R$ 76,00 Valor Total R$ 760,00; ITEM 207 - Valor Unitário R$ 310,00 Valor Total R$ 18.600,00; 
ITEM 208 - Valor Unitário R$ 130,00 Valor Total R$ 6.500,00; perfazendo um valor global de R$ 
514.405,62 (Quinhentos e catorze mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e dois centavos). 
SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - 01.704.290/0001-17, nos seguintes itens: ITEM 106 - Valor 
Unitário R$ 7.590,00 Valor Total R$ 30.360,00; ITEM 107 - Valor Unitário R$ 2.980,00 Valor Total 
R$ 35.760,00; ITEM 108 - Valor Unitário R$ 310,00 Valor Total R$ 930,00; ITEM 112 - Valor Unitá-
rio R$ 1.859,00 Valor Total R$ 3.718,00; ITEM 186 - Valor Unitário R$ 4,65 Valor Total R$ 279,00; 
ITEM 187 - Valor Unitário R$ 3,64 Valor Total R$ 36,40; ITEM 188 - Valor Unitário R$ 7,47 Valor 
Total R$ 74,70; ITEM 189 - Valor Unitário R$ 74,70 Valor Total R$ 1.725,00; ITEM 191- Valor Uni-
tário R$ 1.410,00 Valor Total R$ 14.100,00; ITEM 192 - Valor Unitário R$ 300,00 Valor Total R$ 
1.500,00; perfazendo um valor global de R$ 86.832,80 (Oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois 
reais e oitenta centavos). NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 
14.209.485/0001-32, nos seguintes itens: ITEM 203 - Valor Unitário R$ 1.090,00 Valor Total R$ 
5.450,00; ITEM 204 - Valor Unitário R$ 490,00 Valor Total R$ 9.800,00; ITEM 205 - Valor Unitário 
R$ 1.375,00 Valor Total R$ 6.875,00; ITEM 206 - Valor Unitário R$ 470,00 Valor Total R$ 470,00; 
perfazendo um valor global de R$ 22.595,00 (Vinte dois mil, quinhentos e vinte cinco reais). 

Monteiro - PB, 20 de Agosto de 2012.

EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS, CNPJ/CPF: 09.387.374/0001-
86 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 2963/2012 em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 - Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Loteamento urbano com 474 lotes. Na(o) –LOTEAMENTO PORTAL DO COLINAS 
I-GRAMAME –Município: JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2012-005588/TEC/LI-1603.

CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA 
CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N251/2012

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, pu-
blica considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, 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 altera-
ções, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João 
da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no 
dia 24/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de máquina moto-ensiladeira, destinado a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente e Ciências e Tecnologia – SERHMACT/ Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado 
da Paraiba - FAPESQ, 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 - 12-01136-3
  João Pessoa 29 de agosto de 20012                                                             

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N245/2012
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:

Registro de preços para aquisição de gas liquefeito de petróleo, destinado ao Hospital Regional 
de Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 12-01235-2
João pessoa, 29 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N283/2012
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 14:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de viatura auto plataforma aérea com torre d água de combate 
a incêndio, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraiba/CBMPB, conforme 
anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-01269-2
João pessoa, 29 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N274/2012
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 24/09/2012 às 09:00 horas para:

Aquisição de veiculos, destinado ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola - INTERPA, 
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 - 12-01303-6
João pessoa, 29 de agosto de 2012.

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N272/2012
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 17/09/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para aquisição diversos serviços gráficos, destinado a Superintendência de 
Impressa e editora - AUNIÃO, 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 - 12-01321-7
João pessoa, 29 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

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

REGISTRO CGE Nº. 12-01274-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 004/2012, 
do tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria e 
recuperação da Estação de Tratamento de Esgotos do bairro de Mangabeira, na cidade de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba. Abertura: 25/09/2012 – às 15:00 horas. Adquirir o Edital ou obter 
informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, s/n, no Bairro de Jaguaribe, na 
cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 29 de agosto de 2012.
Marilene Caiaffo Cavalcante

Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012
REGISTRO NA CGE Nº 12.01304-4/2012
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-

manente de Licitação – CPL, realizará às 15h00min do dia 17 de setembro de 2012, a Tomada 
de Preços nº 007/2012, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo 
como objeto a contratação de Empresa para a conclusão da construção de 20 (vinte) unidades 
habitacionais e respectiva infra-estrutura básica, no município de Vista Serrana, Estado da Paraíba, 
pelo Programa Pró-Moradia. Os interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento 
das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter informações perante 
a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 
14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. 

João Pessoa, 29 de agosto de 2012.
ESMERALDO ALVES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, usando de suas 
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 0002.2012, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer Jurídico, ambos datados de 28.08.2012 e 29.08.2012, 
respectivamente, no valor de R$ 471.694,64 – Quatrocentos e Setenta e Um Mil Seiscentos e 
Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos, em favor da empresa CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.622.715/0001-00, que 
tem como objetivo, a construção de Quadra Escolar coberta com vestiário, Rua Oswaldo Trigueiro, 
conforme Termo de Compromisso PAC203489/2012, que entre si celebram a Prefeitura Municipal 
de Baía da Traição/PB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC. Fica 
o licitante vencedor convocado para assinatura do instrumento de contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir desta publicação. 

Baia da Traição, 29 de Agosto de 2012.
JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE Prefeito

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2012

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 13 de Setembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, para: Contratação de empresa(s) objetivando o fornecimento de forma parcelada de gêneros 
alimentícios destinados ao preparo de refeições para os alunos matriculados no Programa Mais 
Educação do Governo Federal, durante o período de 5 (cinco) meses. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387-1066. Email: pmsslroca@ig.com.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 29 de Agosto de 2012
ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº  023/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
023/2012, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como  licitação DESERTA. 

Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente CPL
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A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 02/09/2012 – QUEIMADAS – 7h30 às 8h30 – Ruas: Francisco Ernesto do Rego, 
José Braz de Franca, Odilon Almeida Barreto, Severino Bezerra Cabral – 8h15 às 10h30 – Ruas: 
Cecília Barbosa de Melo, Francisco Ernesto do Rego, Maria Bento, Nova, Odilon Almeida Barreto; 
10h30 às 11h30 – Ruas: Odilon Almeida Barreto, Oscar, Francisco de Paula.

SEGUNDA-FEIRA, 03/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 6h30 às 8h – Catolé – Avenidas: 
Antonio Villarim, Ruas: Honório Cabral da Silva, Joaquim Medeiros, José Nery de Lucena, Matias 
Vasconcelos, Professora Eutecia Vital Ribeiro – 13h às 14h45 – Bodocongo – Ruas: Caicó, Cirilo 
Rodrigues de Araujo, Inês de Lima Rodrigues, Inês de Lima Rodrigues, João Amaro de Lima, João 
Valdevino Alves, José Bulcão da Silva, Maria Guia Muniz Albuquerque – 14h30 às 17h – Cidades – 
Avenida: São João Del Rei, Ruas: Congonhas, Diamantina, João Amorim Guedes, João Francisco 
dos Santos, José Antonio Eufrásio, José Gonçalves Lucena, Luiz Renato Aires, Manoel Batista, 
Maria Belmira Santos, Mariana, Sabará, Ubajara, Viçosa – 15h às 16h30 – Santa Rosa – Avenida: 
José Martins de Andrade, Ruas: Américo Carneiro, Ana Almeida de Castro, Damasco, Palestina, 
Presidente Costa E Silva, Rodrigues de Farias; QUEIMADAS – 8h30 às 10h – Queimadas/Trecho 
Da Rodovia BR 104, Sítio: Zé Velho, Ruas: Albertina Maria de Lima, Ana Correia da Costa, Antonio 
José dos Prazeres, Manoel Machado, Maria Leia.

TERÇA-FEIRA, 04/09/2012 – BODOCONGO – 6h30 às 7h10 – Avenida: Juvêncio Arruda; CAM-
PINA GRANDE – 7h30 às 9h – Bodocongo – Ruas: Antonio Trovão de Melo, Doutor Francisco Lima 
Neto, Dra Maria Estelita Cruz Pereira Pinto, José de Arimateia Lima, Manoel Barros de Oliveira, 
Oscar Guedes de Moura – 7h30 às 10h – Itararé – Avenida: Senador Argemiro de Figueiredo, 
Agente de Investimento José Severiano do Nascimento, Alvino de Farias Pimentel, Doutor Romero 
Borborema de Souza, Engenheiro Saturnino de Brito Filho, Fernando Gomes de Araujo, José Zilton 
Uchoa, Professor Itam Pereira, Sandra Vasconcelos Pereira de Melo – 7h30 às 10h – Santa Cruz/
Cruzeiro – Avenida: Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Albino Peixoto, Alcebíades Gonçalves da 
Rocha, Antonio Barbosa Pessoa, Geraldo Carolino Lima, Irisvania Almeida Cunha, Professora Maria 
de Lourdes Passos, Ricardo Cavalcante Albuquerque, Samuel Araujo Diniz – 7h30 às 11h – José 
Pinheiro – Avenida: Abraão Jerônimo Costa, Ruas: 1 de Maio, Cassi miro de Abreu, Castro Alves, 
Dantas Barreto, Dom Bosco, João Lelis, José Adelino de Melo; FAGUNDES – 8h30 às 11h – Sítios: 
Canoas, Laranjeiras, Trapiche – 14h30 às 16h – Sítios: Caruere, Urubu.

QUARTA-FEIRA, 05/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 5h30 às 7h – Bela Vista – Ruas: Coronel 
João da Costa E Silva, Cônego Pequeno, Delzo Donato, José de Alencar, Luiza Barbosa Leal, 
Marechal Deodoro, Professor Carlos Francisco Medeiros de Almeida – 7h30 às 11h – Malvinas – 
Avenidas: Francisco Lopes de Almeida, Ruas: das Juremas, das Umburanas, Gilson Bezerra de 
Souza, João Ernesto B de Holanda, João Ernesto Batista de Holanda, Maria do Carmo de Oliveira, 
Mauricio Silva, Maurílio Silva Santos – 6h15 às 8h – Pedregal – Ruas: Deputado Raimundo Asfora, 
Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, Newton Paiva Fernandes, Padre Cícero, 
São Benedito, São Domingos; FAGUNDES –7h às 9h – Sítios: Laranjeiras, Trapiche – 14h30 às 
16h – Sítios: Floresta, Jacaré, Ramada; LAGOA SECA – 8h30 às 11h – Sítios: Chá do Marinho, 
Chá dos Macacos, Jacu – 14h às 15h – Sítios: Almeida, Pau Ferro; SÃO JOSÉ DA MATA – 8h30 
às 10h30 – Ruas: Antonio Tavares Silva, Cícera Alexandrino da Silva, Cícero Alexandrino, Flavio 
Eduardo Dias, José Teixeira da Silva, José Vital Cordeiro, Luiza Cabral de Castro, Luiza de Castro 
Lago, Manoel Crispim, Maria da Salete de Castro Brasileiro, Maria da Salete de Castro Brasileiro, 
Sebastião Catanduva.

QUINTA-FEIRA, 06/09/2012 – CAMPINA GRANDE – 8h30 às 11h – Avenida: Francisco Lopes 
de Almeida, Ruas: Engenheiro Walbert Pimentel, Manoel Tranquilino, Maria Lucena Barbosa, Pro-
fessor Luis Gil, Severina Pereira de Melo, Severino Alves Albuquerque; QUEIMADAS – 8h30 às 
11h – Sítios: Gravatar, Velez – 8h30 às 11h – Sítio: Zumbi – 14h30 às 16h – Sítios: Gravatar, Velez.

SEXTA-FEIRA, 07/09/2012 – QUEIMADAS – 7h às 8h30 – Sítios: Caixa D Água, Gravata de Caixa 
D’água, Gravatar; 14h30 às 16h – Sítios: Almeida, Caixa D Água, Gravata de Caixa D’água, Gravatar.

SÁBADO, 08/09/2012 – BOA VISTA – 6h30 às 11h – Fazenda: Drescon; LAGOA SECA – 8h30 
às 11h – Sítios: Floriano, Gruta Funda, Quicé.

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

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 02/09/2012 – ALAGOA GRANDE – 8h30 às 12h – Ruas: Boa Vista Frei Alberto, 
Horacio Albuquerque, Pau Darco, Professora Ana Bastos; BARRA DE SANTA ROSA – 7h30 às 
11h – Assentamento: Barra do Lagedo, Sítios: Cabaças, Cacimba de Baixo, Catingueira, Malhada 
da Catingueira, Olho D’água do Sabão, Sabão; BELÉM – 8h30 às 11h44 – Ruas: Abdias Machado, 
Claudio Cantalice Viana, Feliciano Pedrosa, Santa Helena, Sítio: Alagamar – 14h30 às 17h30 –Ruas: 
2 de Novembro, Antonio Davila Lins, David Ferreira Luna, Mario Barbosa, Padre Aprígio Espínola; 
JUAZEIRINHO – 8h30 às 11h – Ruas: Direnaldo F Vasconcelos, Floriano Peixoto, João Vital Gue-
des, José Ferreira Ramos, Manoel Vital, Prefeito Severino Marinhe, Quintino Bocaiúva, Severino 
Marinheiro, Siqueira Campos, Terminal Rodoviário – 7h às 11h – Ruas: Direnaldo F Vasconcelos, 
Floriano Peixoto, João Vital Guedes, José Ferreira Ramos, Manoel Vital, Prefeito Severino Marinhe, 
Quintino Bocaiúva, Severino Marinheiro, Siqueira Campos, Terminal Rodoviário; MONTEIRO – 8h30 
às 12h – Ruas: Cidade do Recife, Diocleciano Pereira de Lima, do Bujão, Francisco de Assis de 
Sousa Bastos, João José Sobrinho, José Orlando de Souza, Leonor Maria da Conceicao Bezerra, 
Manoel Soares Monteiro, Maria Ferreira Leite, Narciso Aleixo dos Santos, Recife, Sebastião Bezerra 
Eletricista, Sebastião Targino Silva, Sebastião Teixeira Matos, Severina Matos, Severino Matos, 
Vera Cruz, Waldemar Justino da Silva – 14h30 às 17h – Rua: Espírito Santo, Sítio: Espírito Santo; 
SOLEDADE – 7h30 às 11h – Fazenda: Timbauba, Sítios: Caiana,  Carua,  Espinheiro,  Espinheiros,  
Lagedo,  Lajedo de Tibauba,  Pau Ferro,  Pedra D’água,  Ramada,  Timbaubinha,  Umburana.

SEGUNDA-FEIRA, 03/09/2012 – ALCANTIL – 15h às 17h – Sítio: Tavares; BANANEIRAS – 8h30 
às 12h – Ruas:  Dionísio Maia, Major Augusto Bezerra, Monsenhor Walfredo Leal, Augusto Bezerra, 
Henrique Lucena, José Alves da Rocha, José Pereira Diniz, Monsenhor José Diniz, Monsenhor 
Pereira Diniz, Pedro de Almeida, Virginio de Melo, Sítio: Chá de Lindolfo; CACIMABA DE DENTRO 
– 8h30 às 12h – Ruas:  Antonio S Hipólito, do Poço, Euriques Vasconcelos, Matias Euriques, Náu-
tilia Bonifacio Ara, Otilia Araujo, Alfredo Barela, Antonio Euriques de Vasconcelos, Antonio Fausto 
Macedo, Benjamim Gomes Maranhão, das Comunicações, Isabel Moreira de Souza, Luiz Quirino, 
Maria Lourdes Almeida, Matias Vasconcelos, Nautilia Barbalho de Araujo, Oseas Almeida, Severino 
Câmara da Cunha, Simplício Hipólito Ribeiro, Sítios: Martins, Matias – 8h30 às 11h – Sítio: Lagoa de 
Pedra, Ruas: Francisco Gomes de Azevedo, do Matadouro, Francisco G de Souza, Novo Horizonte, 
São Pedro – 14h30 às 17h – Sítio: Carrapicho; PICUÍ – 8h30 às 12h – Sítio: Lajedo Grande; SERRA 
DA RAIZ – 8h30 às 11h – Fazenda: Alegre, Granja: Bom Jesus, Ruas: Bento José da Costa, Capitão 
Cazumbeu, Largo da Matriz, Nova, Nova Ii, Nova Iii, Nova Iv, Presidente John Kennedy, Vereador 
Orlando Bernardo da Silva, Sítios: Iniguacu, Largo da Matriz, Piraua; TENÓRIO – 9h às 11h30 – 
Fazenda: Várzea, Sítios: Cachoeirinha, Posse, Serrinha, Várzea do Cariri.

TERÇA-FEIRA, 04/09/2012 – AROEIRAS – 9h30 às 12h – Sítio: Papagaio; BANANEIRAS – 8h30 
às 11h – Sítios: Alagoinha, Caraubinha; PICUÍ – 8h30 às 11h – Ruas: Benedita Henriques da Costa 
Ferreira, Carlos Macieira, Clementino, Clementino Henriques da Silva, Joaquim Pacifico Dantas, 
José Leal, Jovelina Alice da Luz, Manoel Souza  Brandão, Roldão Zacarias de Macedo; LAGOA DE 
DENTRO – 9h30 às 12h – Sítios: Boa Vista, Mutuca; PILÕEZINHOS – 8h30 às 12h – Sítios: Areal, 
Lameiro, Prata; TAPEROÁ – 8h30 às 13h – Sítio: Lagoa Queimada; SÃO VICENTE DE LAJEDO – 
8h30 às 11h – Ruas: Afonso P de Souza, Anésio Procópio, do Rio, do Serido, José Barbosa, José 
Barbosa de Medeiros, Sítios: Riacho das Cabras, Serido; SOLÂNEA – 14h30 às 17h – Sítio: Lagoa 
do Mato; SOLEDADE –  8h às 11h30 – Fazendas: Formosa, São Sebastião, Rua: Manoel Avelino 
de Sousa, Sítios: Açude de Pedra, Arcanjo, Base, Boa Ventura, Brejinho, Cachoeira dos Torres, 
Capoeira do Mulungu, Cordeiro, Chico Lopes, Cordeiro, Flores, Jaramataia, João Fernandes, La-
goa da Serra, Lagoa da Serra Iv, Lajedo Raso, Manoel de Barros, Moco, Pires, Primavera, Riacho 
do Navio, Santa Luzia, São Francisco, São José de Belém, Santa Fe de Baixo, Santa Luzia XIII.

QUARTA-FEIRA, 05/09/2012 – BORBOREMA – 8h30 às 11h – Sítios: Maria do O, Mata Limpa, 
Tanques; DONA INÊS – 9h30 às 12h – Avenidas: Major Augusto Bezerra, Manoel Pedro, Ruas: do 
Trabalhador, Luiz Justino de Araujo, Manoel Ângelo, Manoel Pedro Neto, Pedro Teixeira; DUAS 
ESTRADAS – 14h30 às 17h30 – Sítio: Pau Amarelo; NATUBA – 9h às 12h – Rua: Santa Maria, 
Sítios: de Baixo, Gito, Santa Maria, Vassoura; NOVA PALMEIRA – 8h30 às 11h – Ruas: Aprígio 
Clementino, Candido Eulália da Costa, Elísio Geroncio, Felipe Ozebio da Silva, Francisco Bezerra 
de Medeiros, Francisco Chagas Burity, Joaci Mendonça, Jorge Mendonça, Maria Almisa dos Santos 
Cordeiros, Maria dos Santos Pinheiro, Pres. Juscelino Kubitschek, Raimundo Bezerra Dantas, 
Rivaldo Henrique, Severino B Medeiros Filho, Tomaz Martinho de Medeiros; PARARI – 8h30 às 
12h – Fazenda: Sagrada Família, Ruas: Beira Rio, Euclides Alves Caluete, Iremar Alves Caluete, 
Israel Severino dos Santos, José Felix Sobrinho, José Mariano de Queiroz, Manoel Soares de 
Brito, Parari, Tertuliano Ayres, Tertuliano de Queiroz, Tertulino Ayres de Queiroz, Vicente Pereira 
da Silva; PILÕEZINHOS – 8h30 às 12h – Rua: Belo Horizonte, Sítios: Belo Horizonte, Salgadinho; 
PIRPIRITUBA – 8h às 11h – Ruas: Antonio Batista, Coronel Oliveira Lucena, Celso Cirne, Felix 
Cantalice, Presidente João Pessoa; SÃO VICENTE SERIDÓ – 9h às 11h30 – Avenida: Senador 
Rui Carneiro, Ruas: dos Funcionários, João Felipe, José Cordeiro Neto, Maria Alcina Dantas, Maria 
Alcira Dantas, Maria Tereza, Nova Brasília, Pedro Xavier das Neves, Prefeito Inácio Claudino, José 
Cordeiro Neto, Senador Rui Carneiro.

QUINTA-FEIRA, 06/09/2012 – CUITEGI – 8h30 às 21h – Ruas: Antonio Calixto Rego, Casa 
Branca, da Liberdade, Doutor Dario Paiva Ramalho, José Marinho Lucena, Pantaleão Almeida, 
Raimundo Nóbrega, Sebastião Galdino, Santa Paula Francinete, Sítios: Casa Branca, Jacu; FREI 
MARTINHO – 8h30 às 12h – Fazenda: Timbauba, Sítios: Timbauba, Timbauba de Baixo, Timbauba 
do Meio; GUARABIRA – 15h às 17h30 – Ruas: 3 de Maio, Coronel Antonio Uchoa, José Guedes 
Dantas, Juscelino Kubistheck, Manoel Lordao, Pedro Alverga Gomes; OLIVEDOS – 9h às 11h30 – 
Ruas: Antonio Francisco da Costa, Jaime Cavalcanti da Silva, Lourival Ângelo, Padre Cícero, Sítio: 
Cajazeirinhas; ITATUBA – 9h30 às 13h – Sítio: Juca.

SEXTA-FEIRA, 07/09/2012 – TENÓRIO – 8h30 às 12h – Ruas: 14 de Agosto, Antonio Tomaz, 
do Mercado, Francisco Amaro, Gregório Dantas, Inácio Mota, João Batista, Joel Batista, Luiz 
Marinheiro, Maria Constantina Moraes, Maria H Cordeiro, Minervina Cordeiro, Nova, Salomão 
Duarte dos Santos, Severino Ferreira, Severino Ferreira Guedes, Tomaz Antonio; INGÁ – 10h às 
15h – Comunidade: Araçá.

SÁBADO, 08/09/2012 – ALAGOA GRANDE – 8h30 às 12h – Ruas: Antonio Vicente Ferreira, 
Ernani Cavalcante Chaves, Francisco Carlos da Silva, João Nepomuceno, José de Deus Nasci-
mento, Professora Ana Alves Cavalcante, Severino Queiroz, Walberto Nóbrega Zenaide – 9h30 às 
13h – Rua: Geminiano Limeira, Sítios: Caiana Mares, Juca de Zumbi, Juca de Caiana dos Mares 
– 14h30 às 17h30 – Ruas: Abílio Otílio Bezerra, Bento Francisco de Medeiros, Elias Nóbrega de 
Araujo, Ernani Cavalcante Chaves, João Nepomuceno, José Ferreira Cabral, Josefa Carlos da 
Silva, Josué Elias Patrício, Leonice Lucindo da Silva, Sebastião de Melo Borba, Vicente Marcolino 
dos Santos; ASSUNÇÃO – 8h30 às 12h – Ruas: Andre Gonçalves de Oliveira, Antonio Martiniano 
dos Santos, Boa Vista, da Areia, das Areias, Denivaldo Araujo, Euclides Alves Caluete, Euclides 
Vieira de Andrade, Inácio Pereira Filho, Luzinete Martiliano dos Santos, Martiniano dos Santos, 
Paulo Rufino de Carvalho, Pedro Justiniano de Souza, Teófilo Francisco de Sousa, Tereza Balduino 
Nóbrega; JUAZEIRINHO – 9h às 11h30 – Ruas: da Paz, Joaquim Medeiros, Manoel Valdevino da 
Silva, Sítios: Alto dos Medeiros.

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

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 02/09/2012 – CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – 8h30 às 11h – Ruas: Genival Gomes 
Santos, Luiz Urbano, Pedro Amaro dos Santos, Rainha da Paz, Wilton Fernandes; JACARAÚ – 10h30 
às 12h – Sítios: Junco, Junco de Cima; JOÃO PESSOA – 14h30 às 17h – José Américo – Avenida: 
Desembargador Hilton Souto Maior, Ruas: Ana Dulce Ferreira Santos, Conrado Geronimo Leite, 
Manoel de Brito, Hilton Souto Maior, José Batista da Silva, Manoel de Brito, Maria Santana da 
Anunciação, Severina Maria da Conceicao – 15h30 às 17h – Bairro dos Estados – Avenida: Presi-
dente Epitácio Pessoa – 9h30 às 14h – Tambaú/Manaíra – Avenidas: Esperança, General Geraldo 
Costa, Monteiro da Franca, Nego, Senador Ruy Carneiro Ruas: Carlos Ulisses de Carvalho, David 
Ferreira Luna, Eng. Luciano Vareda, José Maria Tavares de Melo, Juracy de Carvalho Luna, Maria 
Facunda de Oliveira Dias, Osvaldo Tavares de Melo, Ubirajara Targino Botto; TAMBIÁ – 8h30 às 
11h – Avenidas: Desembargador Souto Maior, Dom Pedro I, Santos Dumont; PEDRO RÉGIS – 14h 
às 17h – Avenida: Senador Ruy Carneiro, Ruas: da Bomba, Francisco Lourenço, José Alexandre 
Filho, José Rosendo, Manoel Soares de Andrade, Miguel Braz, Miguel Flor, Miguel Luiz, Paulo 
Soares, Pedro Borges de Morais, Poeta Manoel Xudu, São Luiz, Senador Ruy Carneiro, Severino 
Germano, Severino Lourenço, Severino Pereira, Sítio: Campineiro; SÃO MIGUEL DE TAIPU – 6h30 
às 14h – Sítio: Água Branca; SAPÉ – 8h30 às 11h – Ruas: João dos Santos, João Serafim Felix, 
Márcia Fernandes, Pedro Celestino, Severino Serafim Felix, Estação Rodoviária De Sape.

SEGUNDA-FEIRA, 03/09/2012 – CUITÉ DE MAMANGUAPE – 8h30 às 12h – Distrito: Arroz, 
Sitio: Arroz; CAAPORÃ – 8h30 às 12h – Granja: São Domingos; BAYEUX – 13h30 às 17h – Mario 
Andreazza – Ruas: Bom Jesus, Chico Mendes, dos Motoristas, Julio Cesar, Professor Antonio Gomes, 
São Judas Tadeu, São Lucas, Severina Bila, Santa Madalena, Vasco da Gama, Vereador Genival 
Guedes, Zumbi dos Palmares; CONDE – 9h30 às 13h – Assentamento: Dona Antonia, Ruas: da 
Pista Gurugi , do Rio, Sítios: Gurugi, Ipiranga; CALDAS BRANDÃO – 9h30 às 13h – Sítio: Riacho 
do Coelho; JOÃO PESSOA – 7h30 às 11h – Funcionários – Ruas: Antonio Ladislau Silva, Antonio 
Correia da Costa, Estudante Fabio José de Souza Santos, Estudante Maria Izanilda Machado 
de Araujo, Noêmia de Oliveira Costa, Professora Maria Helena Silva Rocha, Severino Bento de 
Morais, Universitário Edvaldo Silveira Andra – 8h30 às 12h – João Agripino – Ruas: Agenor Lacet, 
Desembargador Flodoardo da Silveira, Doutor Cassiano Nóbrega, Jornalista Rocha Barreto, Pro-
fessor Jofre Borges Albuquerque, Professor Oscar de Castro, Professor Osvaldo Miranda Pereira, 
Professor Otavio Costa – 13h30 às 17h – Grotão – Ruas: Blumenau, Espedito Delmiro dos Santos, 
João Paulo I, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Rosário; SANTA RITA – 8h30 às 
10h – Marcos Moura – Ruas: Arco Iris, da Esperança, das Flores, Diário de Pernambuco, Diário de 
São Paulo, Egidio Madruga, Felix Figueiredo Oliveira, General Mitre, Hermenegilda Dias de Souza, 
Jornal Estado de São Paulo, Jornal O Combate, José Josefflly, Padre Francisco Cordeiro, Severino 
Alexandre Nunes, Vereador Giderval Andrade, Vereador Nazário – 11h às 12h30 – Marcos Moura – 
Ruas: Anésio Alves Miranda, Carolina, Egidio Madruga, Felix Figueiredo Oliveira, Francisco Lopes 
Bazeado, General Venâncio Flores, Padre Francisco Cordeiro – 14h30 às 17h – Centro – Ruas: 
Alvina Cavalcante, do Rio, Joana Gomes da Silveira, Monsenhor Melibeu, Radialista Zé Bezerra, 
Sebastião José de Aguiar.

TERÇA-FEIRA, 04/09/2012 – CARLOS BRANDÃO – 9h30 às 12h – Sítios: Barro Vermelho, Um-
burana; JOÃO PESSOA – 5h30 às 7h – Jardim Cidade Universitária – Ruas: Comerciante Aristides 
Costa, Doutor Ephigenio Barbosa da Silva, Professora Maria Lianza – 14h30 às 17h – Cabo Branco 
– Rua: Edvaldo Bezerra Cavalcante Pinho – 15h30 às 17h – Costa e Silva – Trecho Da Rodovia 
BR 101, Ruas: Antonio Nascimento Ribeiro, Aposentada Maria de Lima Fidelis, Capitão Matusalém 
Serrano Navarro, Coronel Vicente Jensen, Elza Ribeiro Rodrigues, Engenheiro Nemesio Palmeira, 
Henrique Nascimento, Hilda Travassos Silva, Maria da Penha das Chagas, Maria de Lima Fidelis; 
LUCENA – 6h30 às 12h – Ruas: Ângelo Custodio da Cruz, Beira Mar, Deliardo Alves do Nascimen-
to, João da Mata Cavalcante de Albuquerque, João Freire do Prado, Julio de Carvalho, Juscelino 
Dornelas da Costa, Maria Ester de Oliveira, Marieta Albuquerque Nunes, Miramar, Porfírio Guedes, 
Severino Canuto, Maria Ubaldina, Rosa Crescencia, Sebastião A de Carval; SANTA RITA – 8h30 às 
10h – Marcos Moura – Ruas: Antonio Lira, Deputado Everaldo Agra, Doutor Delmiro Correia Gouveia, 
Felix Figueiredo Oliveira, Olívio Câmara Maroja, Pereira da Silva, Prefeito Lia Beltrão, Radialista 
Enoque Pelágio, Sá Andrade – 8h30 às 10h – Marcos Moura – Ruas: Carlos Gomes, Doutor Elzir 
Matos, Luis Francisco da Costa, Palmira Lidia Ferreira, Pereira da Silva, Rubens Braga, Senador 
Afonso Arinos, Silvino José da Silva – 11h às 12h30 – Marcos Moura – Ruas: Antonio Teixeira, 
David Nasser, Eduardo Martins, Eurípedes Tavares, Geraldo Pinto, Jaciara de Almeida Lima, Jornal 
da Paraíba, Padre Geraldo Pinto, Prefeito Antonio Teixeira, Silvino José da Silva, Vladmir Alves, 
Sítios: Sanharaus – 14h30 às 16h – Marcos Moura – Granja: São Geraldo, Ruas: Antonio Boto 
de Menezes, Antonio da Silva, Colibris, Felipe Thiago Gomes, Francisco Jorge da Silva, Galdino 
Limeira de Almeida, Giuseppe Antonio da Silva, Governador Burity, Humberto Nóbrega, Williams Tejo; 
SAPÉ – 8h30 às 12h – Sítio: Pedra do Rio Seco – 15h30 às 17h – Fazendas: Moreno, Pacatuba, 
Pacatuba II, Curral de Cima, São José , Pedra D’água; SOBRADO – 10h30 às 14h – Sítios: Campo 
Grande, Campo Grande Ii, Lagoa da Serra, Riacho de Se.

QUARTA-FEIRA, 05/09/2012 – BAYEUX – 14h30 às 17h – Mario Andreazza – Rua: Vereador 
Genival Guedes; CONDE – 8h 30 às 11h – Rua: São Jose, Sítios: Agrovila do Porto, Guaxiduba, 
Gurugi Ii, Ipiranga; CABEDELO – 8h50 às 10h30 – Jacaré – Avenida: Marginal Rio Sanhaua, Ruas: 
Doutor Jair Cunha Cavalcanti, Por do Sol, Praia do Jacaré – 10h30 às 12h30 – Cabedelo – Ruas: da 
Seringueira, das Acácias, das Mangueiras – 14h30 às 15h40 – Portal do Poço – Cabedelo/Trecho 
Da Rodovia BR 230, Ruas: Dourado, Golfinho; GURINHÉM – 15h30 às 17h – Ruas: Cônego José 
Maria Mesquita, Maria Ribeiro, Santo Antonio; ITABAIANA – 8h às 12h – Avenidas: Doutor Aglair da 
Silvam José Pedro da Silvam, Ruas: Adilene Monteiro de Melo, Alfredo Nunes de Souza, da Caixa 
D’água, Israel Elidio de Carvalho, José Pedro da Silva, Maria Ana Pereira de Lima, Maria Olindina 
da Silva, Odilon Felipe da Fonseca, Rafael Alves Viana, Sítios: Brejinho; JACARAÚ – 10h45 às 
11h45 – Sítios: Lagoa de Dentro, Pariri; JOÃO PESSOA – 8h às 11h – Mangabeira – Ruas: Humberto 
Neves do Nascimento, Funcionário Público José de Franca Guedes, José Marcone Ramos Silva, 
Maria Francisca da Cunha, Otacílio Santiago de Oliveira, Waldemar Santiago de Oliveira – 8h às 
12h – Gramame – Ruas: Antonio Gomes de Carvalho, Costureira Maria Rodrigues Alves, Engenheiro 
José Cordeiro Fragoso, Eunice Maria Santiago, Francinaldo Souza Ribeiro, João Ferreira Neto, Maria 
Carmelita da Silva, Severino Alves da Siqueira – 8h às 12h – Pedro Godim – Ruas: Afonso Barbosa 
de Oliveira, Adália Suassuna Barreto, Alfredo Coutinho de Lira, Aline Guedes Pereira Pires, Antonio 
Regis de Brito, Engenheiro Gustavo Torres Trocolli, Professora Egidia Wanderley Abrantes de Car-
valho, Professora Joaquim Francisco Veloso Galvão – 15h30 às 17h – Gramame – Avenida: Élson 
Gouveia Falcone, Ruas: Agricultor Antonio Xavier da Silva, Antonio Isaias da Costa, Aposentado Alair 
Cavalcante Silveira, Comerciante Antonio Medeiros Sobral, Comerciante Severino Rufino da Cruz, 
Doutor Max Heinrich Zagel, Joaquim Monteiro da Franca, Manoel Patrício dos Santos, Professora 
Daura Alcides de Almeida, Severino Alves da Siqueira; SANTA RITA – 7h às 11h – Tibiri II – Avenidas: 
Guarabira, João Pessoa, Ruas: Antenor Navarro, Ataíde de Brito, Boa Ventura, Centenário, Cidade 
de Puxinanan, Diamante, Governador Ivan Bichara, Guarabira, Jerico, Juazeirinho, Maestro Pedro 
dos Santos, Santana dos Garrotes, Sítio: Jerico – 14h30 às 17h – Tibiri II – Avenida: Industrial 
Arnaldo Maroja, Ruas: Assis Chateubriad, Euclides Bandeira, Hermenegildo Gomes, João Duarte, 
Jornalista Roberto Marinho, Tomaz Morus; SOBRADO – 8h às 11h – Fazendas: Areia de Sobrado, 
São Domingos, Sítio: Lagoa do Padre – 15h30 às 17h – Sítio: Cordeiro.

QUINTA-FEIRA, 06/09/2012 – BAYEUX – 5h às 7h30 – Centro – Avenida: Liberdade, Ruas: 
José Rodrigues Moura; CABEDELO – 12h 40 às 15h 30– Renascer – Avenida: Jorge Ferreira, 
Ruas: Antonio Ferreira da Silva, Ascendino A Rodrigues, João Alencar de Assunção, José Adailton 
Moreira, José Faustino da S Filho, José Ferreira de Morais, Margarida Maria Alves, São Jose, Santo 
Antonio; ITAPOROROCA – 11h30 às 13h – Centro – Ruas: 13 de Maio, Andre Dantas Cartaxo, do 
Tambor, Ernesto Gomes da Silva, Francisco Francelino de Araujo, João Florêncio Pereira Neto, 
José Coutinho, José Ferreira da Silva, Monsenhor José Coutinho, Vitorino Miguel de Oliveira; JOÃO 
PESSOA – 8h às 11h – dos Ipês – Avenida: Presidente Tancredo Neves, Ruas: Gercina Maria da 
Conceicao, João Camilo de Oliveira, José Aprígio dos Santos, Josenildo José da Silva, Ricardo Alves 
do Nascimento – 14h às 17h – dos Estados – Avenidas: Piauí, Sergipe, Ruas: Professora Edésia 
Vieira, Sergipe – 14h às 17h – dos Ipês – Ruas: 18 de Maio, Doutor Mariano Barbosa, Felix Lombardi, 
Francisco Guimarães, Gustavo Torres, Lauro Firmino da Silva, Major Álvaro Monteiro, Melvin Jones, 
Professora Adélia Amorim, Professora Margarida Medeiros, Tenente Gama Cabral, Ulisses Marques; 
MARI – 9h às 13h – Sítios: Tamuatá, Tamuatá de Cima; MATARACA – 8h às 12h – Sítios: Itaepe, 
Itauna; SANTA RITA – 8h às 10h – Tibiri II/Jardim Aeroporto – Ruas: Alice Alves Figueiredo, Duque 
de Caxias, Nair Alves da Costa, Policarpo Quaresma, Severino Tranquilino – 8h às 10h – Jardim 
Aeroporto II – Ruas: Assis Chateubriad, Dulce Mendes Ferreira, José Joaquim de Oliveira, Valter 
Vasconcelos Dias – 10h30 às 12h30 – Tibiri II – Avenida: Industrial Arnaldo Maroja, Ruas: Abiatar 
de Vasconcelos, Deputado José Soares Madruga, Industrial Arnobio Maroja, Senador Adalberto 
Ribeiro – 14h às 16h – Tibiri II – Avenida: Industrial Arnaldo Maroja, Ruas: Desembargador Aurélio 
Albuquerque, Duque de Caxias, Milton Cabral, Gabriel Carvalho Costa, Industrial Arnobio Maroja, 
João José de Aguiar, Padre José Coutinho, Sindicalista Gabriel Cavalcante Costa; SOBRADO – 8h 
às 12h – Granjas: Aparecida, São Jose, Sítios: Campo Grande, Campo Grande Iii, Riacho Verde.

SEXTA-FEIRA, 07/09/2012 – BAYEUX – 13h30 às 17h – Mario Andreazza – Ruas: Presidente 
Getulio Vargas – 15h às 17h – Ruas: Mãe Sula, Damião Marcelino; CAAPORÃ – 9h às 13h – Fazenda: 
Pitanga, Granja: Rio Pitanga, Sítios: Bonfim, Pitanga; CALDAS BRANDÃO – 9h às 13h – Sítio: Mata 
Seca – 14h às 16h – Sítio: Tanque – 10h30 às 12h30 – Conjunto: Boa Esperança, Loteamento: 
Boa Esperança; CURRAL DE CIMA – 11h30 às 13h – Sítio: Queimadas; JOÃO PESSOA – 8h às 
12h – Bessa – Avenidas: Presidente Afonso Pena, Presidente Arthur Bernardes, Ruas: Doutor 
Damasquins Ramos Maciel, Maria Rosa Jacinto, Paulo Roberto de Sousa Acioly; RIACHÃO DO 
POÇO – 9h às 12h – Sítios: da Palha, Primavera, Riachao, Ribeira; SANTA RITA – 8h às 10h – Tibiri 
II – Santa Rita/Trecho da BR 230, Avenidas: Industrial Arnaldo Maroja Ruas: Evilasio Cavalcante, 
Gislene Viana Ferreira, Industrial Arnobio Maroja, Josias Gomes Filho, Severino Albuquerque Costa, 
Sindulfo, Vidal de Negreiros.

SÁBADO, 08/09/2012 – BAYEUX – 8h às 14h – Centro – Avenida: Liberdade, Ruas: Joaquim 
Fernandes, Pedro Ulisses; JACARAÚ – 9h às 13h – Ruas: Presidente João Pessoa, São Joao, 
Vidal de Negreiros, Sítios: Ipiranga, Largo da Matriz; JOÃO PESSOA – 9h às 13h – Portal do Sol 
– Avenidas: Governador Antonio da Silva Mariz, Ruas: Aluisio Bezerra da Silva, Ana de Fátima 
Gama, Conselheiro José Braz do Rego, José Marinho de Souza, Mauricio de Araujo Gama Filho.

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

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 02/09/2012 – NAZAREZINHO – 7h30 às 13h – Fazendas: Baixo, Francisco Lins, 
Trapia, Ruas: Antonio Bento Morais, Antonio de Souza Maciel, Antonio Luiz da Silva, Antonio Marques 
Formiga, Antonio Mendes Campos, Antonio Formiga, Antonio Vieira, Basílio Borges, Basílio da Silva, 
Basílio Vale, Beatriz Julia de Souza, Belarmino Rufino de Carvalho, Coronel João do Vale, Coronel 
João Pereira, Coronel Manoel Mendes Pedrosa, Clóvis Mendes, Cônego José Viana, Cônego Ma-
noel Viana, do Mercado, Dorgival Nóbrega de Assis, Doutor Sinval Vieira Mendes, Dra Silva Mariz, 
Edimilson Cabral, Edmilso Leite de Almeida, Eneas Ferreira Duetes, Francisco Cassimiro Alecrim, 
Francisco de Assis Melo, Francisco Lins, Francisco Vieira Souza, Herculano Vieira, Hermínio do Vale, 
Izidro Pereira 000sn, João da Mata, João Ferreira Araujo, João Ferreira Lins, João Honório, João Luiz 
Pedrosa, João Sarmento, João Virgíneo Santos, Joaquim Fernandes de Oliveira, Joaquim Francisco 
Oliveira, José Alves Casimiro, José Augusto, José Augusto, José B dos Santos, José Carmo do Vale, 
José Cassimiro Filho, José Cesar Albuquerque, José do Carmo Vale, José G Mendes, José Gomes, 
José Gomes Pedrosa, José Gonçalves Braga, José Herculano, José Honório de Medeiros, José 
Marques Formiga, José Mendes Gomes, José Mendes Pedrosa, José Vieira Mendes, José Virgíneo 
dos Santos, Leonardo Alves Rocha, Luiz Alves Rocha, Manoel do Vale, Manoel Gomes de Oliveira, 
Manoel Mendes Pedrosa, Manoel Mendes Campos, Nossa Senhora do Carmo, Nazarezinho, Nilton 
Boiro, Nossa Senhora do Carmo, Pedro Ribeiro de Lima, Pedro Ribeiro de Souza, Presidente João 
Pessoa, Sales Felix da Costa, São Sebastião, Saulo Vieira Mendes, Severino Vale Maciel, Silvino 
Gomes Pedrosa, Tomaz Gomes Barbosa, Vereador José Vieira Lins, Vereador Raimundo Nonato 
Ponce Leon, Sítios: Baixo, Baixo dos Alípio, Baixo Nazarezinho, Barra, Belém, Boa Esperança, 
Boa Vista, Boqueirão do Barro, Caiçara, Caiçara dos Rodrigues, Cajazeiras, Canta Galo, Capoeira, 
Carimbeme, Carnaúba, Carnaúba de Baixo, Carnaúba de Cima, Catolé, Cedro, Cedro de Baixo, 
Cedro de Cima, Curtume, Floresta, Genipapeiro, Jacu, Jordão, Jordão, Juazeirinho, Malhada Alta, 
Malhada Areia, Malhada da Areia, Morcego, Mutuca, Nova Olinda, Paraguai, PE de Serra, Pedregal, 
Poço Preto, Poço Redondo, Queimada, Queimadas, Quixaba, Retiro, Riacho do Meio, Riacho dos 
Picos, Saco, Saco da Areia, São Bento, Sape, Serrinha, Serrote dos Bois, Suçuarana, Suçuarana, 
Trapia, Trapia de Cima, Trapia dos Alves, Trapia V, Vale Verde; PATOS – 8h30 às 11h – Mercado 
Público De Patos, Ruas: Governador Pedro Firmino, Leôncio Wanderley, Miguel Mota, Peregrino 
de Araujo; SÃO JOSÉ DE LAGOA TAPADA – 7h30 às 13h – Avenida: Severino Jerônimo Carvalho, 
Fazendas: Aroeiras, Bom Destino, Jatobá, Lagoa Grande, Lagoa Tapada, Mandioca, Pereira, Pinta-
das, São Pedro, Várzea dos Martins, Ruas: Ananias Sarmento, Antonio de Souza Martins, Antonio 
Formiga, Antonio Gregório, Capitão Manoel Araujo, Celestino Gomes de Sá, Dionísio Lopes Vale, 
Francisca Tomaz, Francisco Bonifacio, Francisco de Assis Melo, Francisco Formiga de Sousa, 
Francisco Mendes, Francisco Tomaz, Frei Damião, Genésio Araujo, Genésio L Furtado, Joana 
Pinto de Souza, João Cavaco, João Rocha de Lima, Joaquim Gregório, Joaquim Romas da Silva, 
Joaquina Tomaz da Silva, José Araujo, José Bias Forte Rodrigues, José Joaquim de Souza, José 
Pedro Celestino, Malaquias Gomes Duarte, Manoel de Araujo, Manoel Lima, Manoel Martins, Manoel 
Martins de Sousa, Maria Moura Xavier, Maria Rita, Nova, Osma, Alves de Sá, Osma, Alves de Sá, 
Padre Franca, Padre Izidro de Sá, Pedro Celestino, Porfírio Braga Cartaxo, Presidente Tancredo 
Neves, São Gonçalo, São Jose, Severiano Fe de Carvalho, Severino Pinto, Tenente Izidro Gomes, 
Sítios: Açude Novo, Aroeira, Aroeira de Cima, Aroeiras, Bananeiras, Barra da Cobra, Barro Branco, 
Boa Vista, Bodegas, Bom Destino, Bom Destino Ii, Bom Jesus, Buique, Caatinga, Cabaça, Cacare, 
Caibros, Caiçara, Caipira, Cais, Caldas, Cárcere, Carnaubinha, Carrasquinho, Catingueira Iii, Cipó, 
Cirino, Condado, Contendas, Corredor, Córrego Fechado, Cruz Grande, Curral Velho, Curral Velho 
de Cima, Egito, Engenho de Ferro, Estrela, Estrema, Felipe, Formigueiro, Gatos, Genipapeiro, Ge-
nipapo, Itans, Jatobá, Juruá, Lagoa Comprida, Lagoa das Éguas, Lagoa do Forno, Lagoa Grande, 
Lagoa Tapada, Logradouro dos Matias, Malhada Vermelha, Malhada Vermelha, Mandioca, Mirante, 
Moco, Morro Dourado, Mouro, Mutamba, Olho D’água, Pereiros, Picada, Picadas, Poço de Cavalo, 
Preaca, Recanto, Riacho, Riacho dos Gatos, Roncador, Sanhauá, São Diogo, Sarapó, Serraria, 
Serrinha, Simão, Simões, Santa Cruz, Taboleiro do Meio, Taco Taco, Trapia, Urupema, Vaca Morta, 
Várzea dos Martins, Viração; SOUSA – 7h30 às 13h – Fazendas: Belém, Genipapeiro, Rua: da 
Pitombeira, Sítios: Alto da Gruta, Belém, Camarão, Genipapeiro, José Luiz, José Luiz Ii, Lamarão, 
Logradouro, Logradouro I, Malhada da Areia, Malhada, Malhada Alta, Malhada de Areia, Massapé, 
Mata Fresca, Musambe, Nova Olinda, Nova Olinda Iii, Olho D’água, Pedra D’água, Pitombeira, 
Pitombeira I, São Luiz, Zé Luiz. 

SEGUNDA-FEIRA, 03/09/2012 – ÁGUA BRANCA – 8h30 às 12h – Sítios: Cajarana, Cajarana 
II; BOM SUCESSO – 8h30 às 12h – Ruas: Alfredo Pessoa de Lima, Antonio Benevides, Cristalino 
Pereira da Costa, Manoel Ferreira de Lima, Ministro José Américo de Almeida, Raimundo Pereira 
Oliveira, Sítio: Bom Sucesso; CAJAZEIRAS – 7h30 às 12h – Sítios: Bálsamos, Barreirinho, Caiçara, 
Cajazeiras Velha, Contas, Malhada Grande, Pé de Serra, Riacho Fundo; CATOLÉ DO ROCHA – 8h30 
às 11h – Ruas: Augusto dos Anjos, João Batista Chaves, José Pereira de Sousa, Manoel de Sousa, 
Sítio: Várzea – 15h10 às 16h40 – Ruas: Pedro de Freitas, Sítios: Várzea do Tapuia; DIAMANTE 
– 7h30 às 13h – Fazendas: Macaco, São Lucas, Ruas: José Laurindo da Costa, Sítios: Ambrósio, 
Barnabé, Barra de Oiti, Couro da Vaca, Laurindo, M da Silva, Mata, Mata da Farinha, Mata de Oitis, 
Olho D’água, Patuscada, Paulo Sena, Pontais, Riacho, Riacho do Meio, Roca Nova, São Joaquim, 
Socorro, Tabuleiro, Tamanduá, Umburana, Varzante, Várzea Velha, Vazante; PATOS – 8h30 às 
12h – Rua: Selva de Pedra; POMBAL – 7h30 às 13h – Pombal/Trecho Da Rodovia BR 230, Sítios: 
Cachoeira de Cima, Camano, Cantinho de Boi, Capuxu, Inhões, Iracema, José Rodrigues, Lagoa, 
Limões, Malhada do Toco, Mapironga, Marizeira, Pinhões, Piões, Riacho da Roca, Riacho dos 
Currais, Roncador, Várzea do Boi; UIRAÚNA – 7h30 às 12h – Ruas: Alferes Antonio Francisco, 
Antonio A Francisco, Coronel Alexandre Pinto, Dom Alberto Torroni, Floriano Peixoto, José de Brito, 
José Gomes de Galisa, José Josias de Brito, José Lopes de Oliveira, Manoel Delmiro Fernandes, 
Sítio: Retiro – 14h30 às 16h – Ruas: Alexandre Pinto Costa, Coronel Alexandre Pinto, Francisco 
Euclides Fernandes, Francisco Ferreira Melo, José Barbosa, José Caetano, Oriel G de Oliveira, 
Presidente João Pessoa, São Jose, Sítio: São Jose; VIEIRÓPOLIS– 8h30 às 11h – Sítios: Barro 
Vermelho, Santa Gertrudes.

TERÇA-FEIRA, 04/09/2012 – BELÉM DO BREJO DO CRUZ – 7h30 às 12h – Fazendas: Direito, 
Santa Tereza, Sítios: Alexandria, Boa Esperança , Gangorra, Japecanca, Lagoa da Pedra, Manipeba, 
Paraíso, Rajada, Santa Tereza; CAJAZEIRAS – 4h às 17h – Avenidas: Francisco Matias Rolim, 
Ministro José Américo de Almeida, Ruas: Anália Bezerra, Andre Cunha Rolim, Doutor Ferreira Ju-
nior, Expedito Alves da Cunha, Francisco Almair Furtado, Francisco Leite de Lima, Germiniano de 
Souza, João Paulo Ferreira Farias, Joaquim Soares de Sousa, José Gomes de Abreu, José Zenildo 
Alcântara, Major Lucas Moreira, Maria Moreira de Sá, Max Alberto Ferreira, Raimundo Moesia Rolim; 
CATOLÉ DO ROCHA – 14h30 às 16h30 – Avenida: Venâncio Neiva, Ruas: Capitão Manoel Benicio, 
Creuza Cortez, Floriano Peixoto, José Pereira de Sousa, Venâncio Neiva; DIAMANTE – 8h30 às 
13h – Sítios: Capim Grosso Martins, Catolé, Exu, Mata de Oitis, Romeu, Terra Nova, Umburaninha; 
LOCALIDADE: ACAMPAMENTO SÃO GONÇAULO – 7h30 às 12h – Ruas: do Túnel, São Gonçalo, 
Alto do Túnel, Sítio: Açude – 8h às 12h – Núcleo III, Rua: da Quadra; LOCALIDADE: CAJAZEIRAS 
II – 8h50 às 11h – Sítios: São Pedro do Miguel, São Pedro dos Felipes, São Pedro II; PATOS – 13h 
às 17h – Ruas: Alberto Lustosa, Alicio Barreto, Eduardo Benicio de Araujo, Ismael Tibiri, Antonio 
Praxedes dos Santos, Sítio: Santana; POMBAL – 7h às 13h – Ruas: Afonso Coelho Mota, Cindal-
va Almeida Araujo, Francisca Elvira de Lima, João Inácio da Silva, João Pacifico de Sousa, José 
Arimateia Lacerda Porfírio, José Ferreira de Lima, José Ferreira dos Santos, José Lourenço de 
Sousa, Maria Amélia, Maria Amélia de Alencar, Nova Vida, Santo Amaro, Sebastião Queiroga de 
Alencar, Sindalva de Almeida Araujo, Sítios: Alto Vermelho; TAVARES – 8h às13 h – Sítio: Minadouro; 
TRIUNFO – 8h às 12h – Sítios: Bom Sossego, Sossego; UIRAUNA – 7h30 às 11h – Sítios: Canadá, 
Cruz, Exu, Massarico, Matias, Riacho do Exu, Varrelo, Varzante, Vazante, Vazante II.

QUARTA-FEIRA, 05/09/2012 – BELÉM DO BREJO DO CRUZ – 14h30 às 17h – Sítio: Riacho 
do Meio; CATOLÉ DO ROCHA – 14h45 às 16h45 – Ruas: Almirante Barroso, Almirante Tamandaré, 
Antonio Ferreira, da Usina, Julita Gomes de Sousa, Liberato Dantas, Ministro José Américo de 
Almeida, Sítios: Boa Vista; LOCALIDADE: BELÉM – 8h às 12h – Sítios: Pitombeira, Cachoeira Lisa; 
LOCALIDADE: TIMBAUBA – 9h às 11h30 – Sítio: Timbauba.

QUINTA-FEIRA, 06/09/2012 – BREJO DO CRUZ – 8h50 às 10h50 – Sítios: Bom Jesus, Bom 
Jardim – 9h15 às 11h – Sítio: Pau Darco; CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – 8h às 12h – Sítio: Pitombeira; 
LOCALIDADE: DALMÓPOLIS – 10h às 13h – Sítios: Canela da Ema, Chapada; LOCALIDADE: 
MIMOSO – 8h às 13h – Fazenda: Timbauba, Ruas: João Agripino, Sítios: Andre, Covões, Juazeirinho, 
Lagoa de Fora, Lagoinha, Mimoso, Mimoso de Cima, Morada Nova, Mufumbo, Riacho do Andre, 
Roxinol, Saco do Andre, Salgadinho, Timbauba; LOCALIDADE: POVOADO DE SERRINHA – 8h às 
11h30 – Sítios: Boa Vista, Caiçara, Caroba, Contra Fogo, Manipeba, Umaita; MALTA – 8h às 12h 
– Sítio: Tapuio; OLHO D’ÁGUA – 8h às 13h – Ruas: Antonio Faustolucia Braga, Manoel Valdevino 
da Silva, Olho D’água/Trecho Da Rodovia BR 261; SOUSA – 8h às 13h – Fazenda: Lagoa dos 
Patos, Sítios: Lagoa dos Patos, Paqueque; TEIXEIRA – 15h30 às 17h30 – Sítio: Tanque de Novilho

SEXTA-FEIRA, 07/09/2012 – BOM SUCESSO – 8h às 10h30 – Ruas: Ananias Costa Lima, 
Antonio Benevides, Antonio Henriques, Antonio Pereira, Cícero Ferreira da Silva, Cícero Ferreira 
de Lima, Cristalino Pereira da Costa, da Lavadeira, Delmiro Inácio, Etelvina L Conceição, Felix 
Trajano, João Paz de Lima, Joãozinho M Conceição, Justino Fragoso, Lucas de Almeida Filho, Maria 
Eulália de Jesus, Pedro Crispim de Almeida, Raimundo Gonçalves de Almeida, Sebastião A Teixeira, 
Telvina L da Conceição, Sítios: Bom Sucesso, Impoeiras, Santana dos Almeidas; CAJAZEIRAS – 
8h30 às 13h – Assentamento: Frei Beda, Sítio: Serra Vermelha; IGARACY – 8h às 13h – Ruas: 
Agostinho Tomaz, Antonio Carneiro da Silva, Antonio Seve, O, Augustino Tomaz, Bernadino Lopes 
Brasileiro, Boa Vista, Clóvis Mendes, do Sabugo, Ernesto Souza Diniz, Francisca Alexandre da 
Silva, Francisco Nicassio de Oliveira, Idelfonso Ribeiro Campos, José Américo de Almeida, Moises 
Lopes de Souza, Presidente Castelo Branco, Presidente Getulio Vargas, Presidente João Pessoa, 
Padre Aristides, Padre Manoel Otaviano, Padre Manoel Otaviano Ramalho, Pedro Ângelo, Pedro 
Lopes Brasileiro, Sebastião Clóvis , Valdemar Soares Brasileiro, Agostinho Alves, Coronel Manoel 
Otaviano, do Grupo, Francisco Antonio Din, João Miguel de Souza, João Miguel Freire, Manoel 
Otaviano, Presidente João Pessoa, Presidente Médici, Pedro Brasileiro, Pedro Campos de Souza, 
Salustiano M de Souza, Sebastião C Brasileiro, Sebastião Mariano, Sítios: Riacho do Saco Ii, Ca-
noas, Olho D’água, Queimadas, Sabugo, Sabugo, Salustiano Miguez; MÃE D’ÁGUA – 8h às 12h 
– Sítios: Andre, Barro Vermelho, Boa Vista, Bom Jesus, Cabeça Furada, Cacimbas, Catolé, Covão, 
Deserto, Estrangeiro, Fidelis, Flamengo, Flamengo, Garapa, Goiabeira, Ilha das Cobras, Ilha das 
Covas, Imbé, Jatobá, João Bento, Lagedo, Lagoinha, Morã, Olho D’água Velho, Pedraria, Penedo, 
Picos, Raposa, Sangradouro, São Bento, São Feliz, São Jose, Saquinho, Serafina, Timbauba; SÃO 
BENTO – 8h às 13h – Avenidas: Cícero Dias de Oliveira, São Sebastião, Senador Rui Carneiro, 
Ruas: Andreaza Oliveira Silva, Candido de Almeida, Francisco de Paula Saldanha, João Candido 
Almeida, João Rodolfo Cavalcante, Joaquim Ferreira Lucio, Jucelino Kubistchek, Pedro Eulampio 
da Silva, Rodolfo Cavalcante, Tiradentes, São Bento/Trecho Da Rodovia BR 110; POMBAL – 8h 
às 13h – Ruas: Benedito Vieira, Benjamin Constante, Coronel José Avelino, Francisco de Almeida, 
Francisco Fernandes, Francisco Nunes Filho, Francisco Silva Almeida, Isaura Juvino da Silva, João 
Avelino, João Pessoa, José Avelino Queiroga, José Rufino Almeida, Miguel Alves da Silva, Padre 
Amâncio Leite, Pedro Vieira Queiroga; PRINCESA ISABEL – 8h às 13h – Sítios: Gavião, Jatobá, 
Jatobá II, Jatobá IX, Jatobá VIII; SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – 8h às 12h – São José De Piranhas/
Trecho Da Rodovia PB 366, Sítios: Picada dos Andrades, Picadas, Riachao; SOUSA – 8h às 13h – 
Ruas: Arnobio Bezerra Silva, Doutor Carlos Pires, Francisco Antonio de Sousa, Francisco Homero 
Duarte Pinto, Francisco Paulo Coelho, José Abrantes Filho, José Gadelha Camarão, José Vieira da 
Silva, Josias Vieira de Figueiredo, Katiane M Maniçoba, Marcos Paiva Gadelha, Severino Franca 
de Andrade, Sinfronio Nazaré, Vicente Damião Sousa.

SÁBADO, 08/09/2012 – CAJAZEIRAS – 8h às 13h – Ruas: Estudante José Marques Feitosa, 
Galdino Villanti Santos, Químico Francisco Braga Barreto – 8h às 12h– Sítio: Baixo; ITAPORANGA 
– 8h30 às 10h30 – Sítio: Vaca Morta; SÃO JOSÉ DO SABUGI – 9h às 12h – Ruas: do Campo, 
Epitácio Rodrigues Costa, Francisco Vicente Morais, Higino Batista Morais, João Simplício, João 
Venerável Morais, João Venerável da Nóbrega, José Américo, José Vicente, José Vicente de 
Morais, Joventino Aprígio, Jovento Josias de Araujo, Manoel Alves da Silva, Manoel Pinto, Manoel 
Rodrigues, Manoel Teodomiro, Pedro Adelino Lucena, Pedro Avelino Lucena, Presidente Epitácio 
Pessoa, Presidente Juscelino Kubitsc; MARIZÓPOLIS – 8h às 13h30 – Rua: Juscelino Kubitscheck, 
Sítios: Carnaúba, Pedra Talhada, Queimadas, Serrote do Gato, Tapera; PRINCESA ISABEL – 14h 
às 17h – Sítio: Macambira dos Dioniso 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 

dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS  Nº  025/2012,  do tipo menor preço 
por item, para os serviços de impressões gráficos, cuja abertura será no dia 14.09.2012 às 09:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 29 de Agosto de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
AVISO RESULTADO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA  Nº  001/2012
O Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, através de sua Comissão Permanente de Licitação e parecer 

da assessoria jurídica, torna público para conhecimento dos interessados, que foi julgado improcedente o recurso 
apresentado pela empresa JADA – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, ficando convocado os licitantes 
para abertura dos envelopes  HABILITAÇÃO para o dia 11.09.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Dr. Arnaldo Leite, 15, Centro – Santana dos Garrotes - PB.

Santana dos Garrotes - PB,  29 de Agosto de 2012.
Gualba Geane Lopes Bidô

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2012
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 12 de Setembro de 2012, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
odontológicos permanentes 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, 29 de Agosto de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/12

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, 
às 11:00 horas do dia 13 de setembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para execução dos serviços de transporte de pacientes e diversos, conforme itinerário 
correspondente. Recursos: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Fundo 
Municipal de Saúde, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os 
interessados poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do 
certame, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 29 de agosto de 2012.
RAYLANNE LINDALVA GUEDES DOS SANTOS - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/12

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, em sua sede na 
Praça Antenor Navarro, 10 - 1º andar - Centro - Mamanguape - PB, na sala de reunião da CPL, às 
09:00 horas do dia 13 de setembro de 2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para execução dos serviços de transporte de estudantes e diversos, conforme itinerário 
correspondente. Recursos: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Próprios do Município de 
Mamanguape, previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e Decreto Municipal nº 724, de 05 de dezembro de 2005. Informações: os interessados 
poderão ler ou adquirir cópia do Edital bem como obter maiores esclarecimentos do certame, no 
endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Mamanguape - PB, 29 de agosto de 2012.
JOSÉ CARLOS EDUARDO DA SILVA CORREIA - Pregoeiro

JANDUIR DORNELAS DA COSTA – CPF Nº 323.185.884-49, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral, FOX MOR-2781/PB – Percurso: Lucena e Região até 150 km. Processo: 2012-
006157/TEC/AA-1510.

FRANCISCO DE ASSIS PINTO-ME (SUPERMERCADO VALE VERDE) – CNPJ/CPF Nº 
03.288.488/0001-92, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2798/2012 em João Pessoa, 22 de agosto de 2012 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Supermercado Vale Verde, na Rua Maria de Lourdes Silva 
Guedes Nº 23 – Geisel – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-002624/TEC/LO-0789.

2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO – CNPJ/CPF Nº 07.549.168/0001-08, torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 2173/2012 em João Pessoa, 30 de julho de 2012 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
Exploração de materiais argilosos com recuperação das áreas degradadas em caixas de empréstimo 
às margens da Rodovia BR-101, para uso restrito nas obras da duplicação na BR-101, totalização 
154.100 m² com volume de 153.786 m3/ano, nos Municípios de Caaporã, Alhandra, Conde João 
Pessoa, Santa Rita – Município: - UF: PB. Processo: 2012-002276/TEC/AA-0224.

João Pessoa > Paraíba > quinta-FEiRa, 30 de agosto de 2012Publicidade
26 A UNIÃO 
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