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clima & tempo
Sertão

29  Máx.
20 o  Mín.

31o   Máx.
18o  Mín.

33o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,044 (compra) R$ 2,045 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,970 (compra) R$ 2,110 (venda)
EURO   R$ 2,5587 (compra) R$ 2,559  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

ALTA

ALTA

16h24

04h02

2.4m

2.5m
baixa

baixa

10h06

22h19

0.2m

0.2m

l 8a edição da Ruraltur será realizada hoje e amanhã em Campina Grande
 
l Feira de adoção de animais acontece na Praça da Paz,  em João Pessoa
 
l Inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios se encerram hoje

l Brasil Sonoro é a atração do primeiro Sabadinho Bom do mês de setembro

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Operação 
Eclipse prende 
10 pessoas
no Agreste

FOTO: Evandro Pereira

FOTO: ucas Lacaz Ruiz-AE
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Salário mínimo deve subir 
para R$ 670,95 em janeiro

O conselheiro do TCE, 
Arthur Cunha Lima, re-
comendou à Assembleia 
Legislativa que seja publi-
cada a Lei Orçamentária de 
2012. A AL informou que 
cumpriu o que está previsto 
na lei. PÁGInA 18

O valor de R$ 670,95 fi-
xado para o salário mínimo 
a partir de janeiro de 2013 
representa 7,9% do reajuste 
e foi fixado pelo Ministério do 

TCE cobra da 
Assembleia 
divulgação da Lei 
Orçamentária

LEgiSLATivO

Cotas na PB só em 2014
As três instituições federais de ensino da Paraíba só vão implantar o 
sistema de cotas anunciado pelo Governo Federal em 2014. PÁGInA 13

A União traz hoje 
encartado pôster de 
Jackson do Pandeiro

Nublado com 
chuvas ocasionais

Planejamento e incluindo no 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual, enviado ontem para  
aprovação do Congresso Na-
cional. PÁGInA 4

Bandidos
explodem caixa 
eletrônico do 
BB na Capital

Justiça promete fiscalizar com 
rigor as contas dos candidatos

ELEIçõES 2012

PÁGInA 17

A cantora Tulipa Ruiz é uma das atrações de hoje do 
Festival de Inverno de Areia, que terá ainda teatro, 
poesia e cinema. PÁGInA 5

PÁGInA 0

Ouro e recorde mundial
O nadador Daniel Dias garantiu a primeira medalha de ouro 

do Brasil nas Paralimpíadas com recorde mundial. PÁGInA 4

Nordestino de 
Surf Amador 
começa hoje 
em Intermares

PÁGInA 21

Estudantes acampados na Reitoria da UFPB entregam reivindicações a Polari PÁGInA 13



No melhor estilo “me engana que 
eu gosto”, o Governo Federal voltou a 
prorrogar a redução do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) 
para carros e produtos da chamada 
“linha branca” - fogão, geladeira, má-
quina de lavar e tanquinho -, além de 
material de construção. 

Ninguém precisa mais sair cor-
rendo em desespero às lojas de ele-
trodomésticos e às concessionárias, 
para, em tese, comprar produtos mais 
baratos. A renúncia fiscal para a com-
pra de carros “acaba” em 31 de outu-
bro, a da “linha branca” em 31 de de-
zembro e a de material de construção 
só em 2013. 

No caso específico dos carros, a 
estratégia da presidente Dilma Rous-
seff de reduzir impostos para esti-
mular o consumo, visando com isso 
faturar dividendos políticos, fortale-
cer a economia e garantir os níveis de 
emprego na indústria, pode ser (se já 
não é) um daqueles tiros que saem 
pela culatra.

O paliativo dos benefícios fiscais 
para a compra de carros não assegu-
rou a estabilidade dos trabalhadores 
do setor e a suspensão abrupta da 
redução de impostos poderia cau-
sar transtornos econômicos e sociais 
ainda maiores, daí, para contornar o 
impasse, as sucessivas prorrogações 
anunciadas pelo Governo.

Por outro lado, as corridas às con-
cessionárias provocadas pelos cons-
tantes anúncios do fim da redução de 
impostos implicam em um aumento 

crescente da frota nacional de automó-
veis, comprometendo a saúde e a segu-
rança públicas por colocar a mobilida-
de urbana em uma camisa de força.

Espera-se, nesse sentido, uma 
maior mobilização de pessoas em 22 
de setembro próximo, data em que no 
Brasil e em vários países se comemo-
ra o Dia Mundial Sem Carro. Trata-se 
de um movimento criado na França, 
há 25 anos, com o objetivo de estimu-
lar uma reflexão sobre o uso excessivo 
de automóveis.

O Brasil precisa encontrar respos-
tas urgentes para os problemas cau-
sados pelos carros – os que já circu-
lam e os que estão por vir. De acordo 
com o Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos Auto-
motores (Sindipeças), existem 35 mi-
lhões de veículos nas ruas e estradas 
do país.

É muito? Pois a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea) espera vender, só 
este ano, 3,77 milhões de carros no-
vos, graças exatamente às reduções 
do IPI e do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), cujo efeito prático 
e imediato foi desafogar os estoques 
das montadoras. 

Para os dirigentes da Anfavea – 
que devem usar helicópteros –, é pos-
sível ampliar ainda mais a “motoriza-
ção” do Brasil. A expectativa deles é 
de que até 2020 o mercado automobi-
lístico brasileiro deverá atingir a mar-
ca de 6 milhões de vendas ao ano. Os 
futuros prefeitos que se cuidem.

O Equador é uma ex-colônia espanhola 
e também inglesa. Foi “descoberto” antes 
do Brasil, pois os espanhóis chegaram à 
América oito anos antes do “achamen-
to” do Brasil. Quando Cabral chegou, os 
espanhóis já haviam atravessado o ist-
mo da América Central e descido pela 
costa do Pacífico pela América do Sul 
abaixo, pilhando e destruindo o Impé-
rio Inca, do qual o Equador fazia parte.

Após a colonização, o país andino 
tornou-se o maior produtor de bananas 
do mundo.  Mas tem ainda no petróleo 
um dos esteios de sua economia. Recen-
temente a “banana republic” substituiu 
sua moeda pelo dólar, o que lhe trouxe 
mais estabilidade econômica – até quan-
do a moeda do Tio Sam não afunde no 
naufrágio da economia norte-americana, 
como os antigos galeões carregados de 
ouro e prata que levavam a riqueza da 
América para a Europa.

Pequeno, mas progressista: depois 
do Islamismo, o ordenamento jurídico 
do Equador foi o primeiro a reconhecer 
o “Direito da Natureza”.  As leis do pe-
queno país, desde há muito, revelam a 
preocupação do legislador em proteger 
o ambiente. É assim que o arquipélago 
de Galápagos, possessão do Equador, 
tem sua fauna preservada até hoje.

Apesar de pequeno e pobre, o 
pequeno país conserva o orgulho inca: 
foi a única nação americana a expulsar 
um embaixador dos Estados Unidos, por 
estar excedendo suas funções diplomáti-
cas e criticando autoridades equatoria-
nas. Por esse espírito altivo e de inde-
pendência, o jornalista Julian Assange, 
autor do blogue Wikileaks, procurou a 

embaixada do Equador para seu asilo 
político.

Mas o governo dos Estados Unidos 
está irado com os dois desafiadores: 
Assange, por publicar no seu blogue 
meio milhão de documentos secre-
tos do baú de Tio Sam, mostrando os 
podres daquele país na condução das 
guerras com as quais oprime o mundo; 
e o Equador, porque teve o atrevimento 
de despejar o embaixador norte-ame-
ricano e dar guarida ao inconveniente 
Assange. 

Com a retaguarda e cumplicidade 
ianque, a Inglaterra arreganha seus 
dentes e mostra suas presas à pequena 
república da América do Sul, ameaçan-
do invadir sua embaixada em Londres 
para capturar o jornalista. É a primeira 
vez na História que a diplomacia se 
vê diante dessa ameaça – que atinge 
também a liberdade de imprensa, de 
informação e de expressão, própria 
do mundo moderno, principalmente 
da era cibernética. Pois o “blogue” é a 
democratização da democracia, com o 
instrumento da imprensa podendo ser 
operado por qualquer do povo, que, 
por meio da cibernética, pode ter o seu 
jornal doméstico ditado e gritado para 
o mundo.

A Inglaterra, potência atômica, 
apoia-se na diferença do poder militar 
para intimidar o Equador e ameaçar 
arrombar não só a embaixada daque-
le país, mas os princípios do Direito 
Internacional. Todas as nações, princi-
palmente as mais fracas, que se cuidem. 
Quem não tiver a bomba, que trate de 
fazê-la. u

A professora Lourdes Gonçalves 
faleceu neste final de semana, sendo 
sepultada em Sumé, onde residia. Pude 
assisti-la em toda sua última travessia 
por João Pessoa e Campina Grande. 
Afinal, a matéria se deixou vencer pelas 
próprias fragilidades. Repousa onde 
estão o pai e o esposo, naquela cidade.

Além dessa constatação cruel 
imposta pela condição humana, para 
minorar seus dolorosos efeitos, Deus é 
tão bom que, por outro lado, nos mostra 
que vale a pena fazer o Bem.

Vejamos: o Mestre-Escola Prof. José 
Gonçalves depois de mais de trinta anos 
de ensino em Sumé, após mais de 50 anos 
de sua morte, sem deixar nenhum legado, 
a não ser a honra e o serviço prestado à 
Educação, despojado de tradição política 
e econômica, teve como sucessora, nessa 
sublime missão, sua filha, Lourdes, que 
educou várias gerações de sumeenses.

Quanto a mim, depois de ter 
igualmente servido àquela gente, 
como político eleito para vários man-
datos, há mais de vinte anos que me 
encontro afastado da vida pública. Em 
síntese, a força do mandatário cessou. 

Que restou? O Bem que fizemos.
Posso proclamar mais uma vez: 

valeram a pena o pouco ou o muito que 
conseguimos realizar. Quando do velório 
de Lourdes, Sumé esteve lá presente 
para agradecer. Comovidamente abra-
cei suas ex-colegas de magistério; seus 
ex- alunos;  seus vizinhos. Enfim, novos 
e idosos, por ela, por mim e, sobretudo, 
pelo nosso pai, não cessavam de ma-
nifestar suas boas lembranças de uma 
longa convivência, efetiva e afetiva,

Voltei de Sumé triste, é verdade. Mas, 
plenamente reconfortado por mais essa 
constatação de amizade e reconhecimento 
a mim, e aos professores Lourdes e José 
Gonçalves. Gritarei aos quatro cantos: vale 
a pena fazer o bem, mesmo que não te-
nhamos sinais evidentes de gratidão, nem 
de reconhecimento pessoal. Importante 
para o conforto da nossa consciência é ter 
a certeza de que não perdemos nenhuma 
oportunidade de servir, quando devemos 
recebê-la como graça dos céus para forta-
lecermos a fé nos valores morais da vida. 
Perseveremos na disposição maior de não 
faltarmos ao destino superior da supera-
ção dos limites em favor dos outros!

Editorial

Um
Revelações de Assange (III)

A “motorização” do Brasil

A força do bem

Otávio Sitônio Pinto Evaldo Gonçalves
Jornalista

sitoniopinto@gmail.com
Escritor

egassociados2011@ig.com.br
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UN
O governador Ricardo Coutinho 
esteve reunido com represen-
tantes do segmento sucroalcoo-
leiro da Paraíba, dentre eles pro-
dutores de cana-de-açúcar, de 
usinas e destilarias  e diretores 
da Asplan, esta semana, quando 
prometeu atendê-los, no fortale-
cimento de um  setor importante 
da economia estadual. 
Entre as reivindicações, desta-
cam-se a criação de uma ‘Casa 
da Cana’, que funcionará como 
uma espécie de transbordo da  
matéria-prima antes dela ser 
transportada para a indústria e 
a formalização de uma parceria 
público privada para recuperação 
de estradas por onde é escoada a 
safra canavieira.

Para se ter uma ideia de quan-
to as campanhas ainda estão 
em aberto, em Pernambuco o 
candidato do PSB, Geraldo Jú-
lio, que era o quarto colocado, 
já assumiu a liderança com 
uma semana de Guia Eleitoral. 
O horário gratuito é um di-
visor de águas na campanha 
política.

O Ministério Público Federal abriu In-
quérito Público Civil contra a Prefeitu-
ra de Fagundes. Autuado a partir da 
remessa de cópias de peças do pro-
cesso do TCE, vai apurar a denúncia de 
supostas irregularidades ocorridas 
no âmbito da prefeitura no exercício 
de 2007, durante a gestão do atual 
prefeito Gilberto Muniz Dantas.

Por enquanto, parece ser 
desnecessária a presença de 
tropas federais em Campina 
Grande durante as eleições.
Até agora, o clima de campa-
nha é de completa tranquili-
dade, imperando a civilidade 
entre os candidatos. Já no 
Sertão...

João Pessoa é a décima segunda cidade entre os melhores índices de sane-
amento entre as capitais estaduais brasileiras, de acordo com ranking do 
Instituto Trata Brasil que compara 25 indicadores do Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento Básico. Ficou à frente de Recife e Maceió e logo 
abaixo de Brasília. 

A Escola Judicial do TRT da Paraíba 
está com as inscrições abertas para 
apresentação de trabalhos e para 
participação na XII Semana do Ju-
diciário, que acontecerá nos dias 2, 
3 e 4 de outubro. As inscrições  vão 
até o dia  13 de setembro, podendo 
ser feitas no link www.trt13.jus.br/
semajud/, com vagas limitadas.

CASA DA CANA

EM ABERTO

FAGUNDESNA PAZ

SANEAMENTO

JUDICIÁRIO

A empresa alemã ALL Ore con-
cluiu estudos de geoquímica e 
geofísica e não tem dúvidas: o 
solo paraibano tem um grande 
potencial de ouro, a exemplo do 
que foi constatado no Estado 
do  Rio Grande do Norte. As son-
dagens continuam nos pontos 
pesquisados ao longo de 24 
quilômetros.
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Nelbi Fernandes 
Ortopedista e Traumatologista 

Avanços da

ormado pela Faculdade de Medicina de Campina Grande o 
ortopedista e traumatologista, Antônio Nelbi Fernandes, 
iniciou a carreira no futebol pelo Treze, onde responde 
atualmente pelo Departamento Médico do Galo da 
Borborema. Na entrevista que concedeu ao jornal A União, o 
profissional fala da vida do jogador dentro e fora de campo, 
acrescentando os cuidados que o atleta deve ter para 
evitar contusões mais complicadas, os excessos e a falta 
de recursos financeiros da maioria dos clubes em manter 
uma estrutura nos Departamentos Médicos.
   O especialista também fala sobre o desprezo dos times 
com os jogadores que necessitam fazer cirurgias e que não 
têm dinheiro, já que o custo do tratamento é muito caro. 
Ele também avalia os avanços da ortopedia no esporte e 
os riscos para o atleta que toma analgésico para jogar no 
“sacrifício”. Nelbi comenta ainda sobre a idade ideal para 
que o jogador abandone o futebol. 

Como surgiu a oportunidade 
de trabalhar no futebol e quais 
os clubes paraibanos? 

Comecei no Treze em 79, 
como estagiário de Medicina, no 
quarto ano de Faculdade. Na épo-
ca, auxiliava o doutor Benedito 
Brilhante. Foi uma experiência 
importante para quem já estava 
querendo fazer parte do proces-
so, onde participava de todos os 
problemas com muita dedicação. 

Os times da Paraíba estão 
estruturados nos departamen-
tos Médicos? 

Infelizmente não. São poucos 
os clubes que têm médicos espe-
cialistas à disposição durante a 
competição. Custa caro manter 
um Departamento Médico e a 
maioria dos times não tem con-
dições de arcar com as despesas. 

Você acredita que os clubes 
de Campina Grande estão na 
frente dos representantes da 
Capital, em relação ao DM? 

Com relação a Botafogo e 
Auto Esporte, os principais clubes 
da Capital, o Botafogo está no 
mesmo nível dos Maiorais da Ser-
ra da Borborema. Já Auto Esporte, 
Centro Sportivo Paraibano (CSP) 
e os outros clubes da Grande João 
Pessoa a situação é diferente. 

Como analisa a equipe de 
profissionais que atuam nas 
equipes paraibanas? 

Vou responder pelo traba-
lho que realizo no Treze. Temos 
uma equipe formada por dois 
preparadores físicos, um com es-
pecialização em fisiologia, um fi-
sioterapeuta, com especialização 
em traumo-ortopedia no Clube 
Atlético Paranaense, dois mas-
sagistas e um ortopedista. Para a 
realidade do futebol nordestino 

estamos com um grupo de profis-
sionais qualificados e fazendo um 
trabalho de time grande.  

Infelizmente a maioria das 
equipes paraibanas não pode 
contar com um grupo deste porte, 
já que o custo é muito alto e não 
existe um planejamento finan-
ceiro.  

Porque alguns clubes des-
prezam os atletas nos casos 
cirúrgicos? 

As cirurgias ortopédicas se 
tornam caras, principalmente 
quando necessitam do uso de 
ortese, prótese, placas parafusos 
e pinos, deixando os clubes sem 
condições de bancar. Existem 
casos que os atletas ficam aguar-
dando a posição dos dirigentes 
para realizarem a cirurgia. 

O maior problema é que 
a maioria dos clubes não tem 
recursos financeiros para fazer, 
deixando em alguns casos, o 
atleta sofrendo para encontrar 
alguma solução para voltar a jo-
gar futebol. 

Quais os jogadores que 
passaram por você e retorna-
ram ao futebol?

Pude recuperar jogadores 
que fizeram história no futebol da 
Paraíba, como o meia Adelmo, que 
atuou no Treze, Botafogo e Cam-
pinense, o também meia, Lamar, 
que defendeu o Nacional de Patos, 
Treze, Botafogo e tantos outros, 
além do atacante Manu, que jogou 
pelo Sousa e atualmente veste a 
camisa do Treze, no Campeonato 
Brasileiro da Série C. 

Como o profissional pode 
evitar contusões mais graves 
durante a carreira? 

Se cuidando bem fisicamente 
e evitando jogadas desleais. Cla-

“São poucos 

os clubes que 

têm médicos 

especialistas 

à disposição 

durante a 

competição”

F

ortopedia no esporte
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EXCLUSIVO

ro que na carreira de jogador de 
futebol existe o risco, já que é um 
esporte que tem o corpo a corpo 
que pode acarretar uma contusão 
mais grave. Não tem um segredo 
básico, mas se for um atleta que 
se cuida dentro e fora de campo, 
pode evitar contusões mais sérias. 

Quais as contusões mais 
complicadas para o atleta? 

As mais complicadas para o 
jogador de futebol são as lesões, 
especificamente nos ligamentos 
do joelho, com fratura no torno-
zelo e pubalgia (inflamação na 
região pubiana). São contusões 
graves, com possibilidades de ci-
rurgias, que podem durar até seis 
meses de recuperação. 

Existe idade para o jogador 
abandonar o futebol? 

Não existe uma idade fixa 
para o atleta abandonar o futebol. 
Na média os jogadores param em 
torno de 35 anos, mas existe uma 
variação, já que depende muito 

do organismo de cada um. Há um 
estudo estatístico mostrando que 
a vida útil de um atleta de futebol 
é de 13 anos.     

Sua avaliação sobre os 
avanços da ortopedia no es-
porte? 

A ortopedia no esporte e de 
uma maneira em geral tem tido 
grandes avanços, sobretudo pela 
qualidade dos equipamentos 
cirúrgicos, meio de diagnóstico 
(ressonância magnética) e as 
técnicas cirúrgicas não invasivas.    

Como você analisa os joga-
dores que tomam analgésicos 
para jogar no “sacrifício”? 

 É uma situação muito com-
plicada. O uso de analgésico, 
corticóides e anestesias podem 
levar a uma complicação de uma 
lesão. Existem vários tipos de le-
sões, como muscular, articular ou 
ligamentar. Todos são complica-
dos para o jogador de futebol que 
deseja jogar no sacrifício. 

Ele terá problemas no futu-
ro ou ficará com sequelas? 

Depende o que ele vai tomar. 
Se for uma lesão mais grave, com 
certeza ficará com sequelas. Todo 
cuidado é importante para quem 
passará por este risco, afinal, pode 
ter sério prejuízo no futuro.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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Em cima da hora

Salário mínimo será de R$ 670,95
em 2013

Essa é a proposta que o 
Governo Federal enviou 
ontem ao Congresso

Brasília – O Ministério 
do Planejamento fixou em R$ 
670,95 o valor do salário míni-
mo a partir de janeiro de 2013. 
Essa é a proposta que o Gover-
no Federal incluiu no Projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(Ploa) enviado ontem ao Con-
gresso Nacional. O novo valor 
é 7,9% maior que os R$ 622 
pagos atualmente.

A Ploa traz a previsão de 
gastos do governo para o pró-
ximo ano. O novo valor do mí-
nimo passa a ser pago a partir 
de fevereiro, referente ao mês 
de janeiro. O reajuste inclui a 
variação de 2,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2011 e 
a estimativa de que a inflação 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) 
previsto para o ano de 5%.

A estimativa do governo 
é que cada R$ 1 de avanço no 
mínimo gerem despesas de R$ 
308 milhões ao governo. Com 
isso, o aumento de R$ 48 con-
cedido pelo governo causará 
impacto de cerca de R$ 15,1 
bilhões aos cofres públicos.

O INPC é o índice utilizado 
nas negociações salariais dos 
sindicatos e faz parte do acor-
do de evolução do salário mí-
nimo fechado entre governo e 
centrais sindicais.  

Previsão de crescimento
O governo reduziu para 

4,5% a previsão de crescimen-
to da economia para 2013. A 
projeção está no Projeto de Lei 

Em final que contou com dois 
brasileiros entre os oito melhores, 
Daniel Dias levou a melhor e con-
quistou a medalha de ouro dos 50 
m livre S5 para nadadores com de-
ficiência físico-motoras com o tem-
po de 32s05, marca que fez com que 
ele quebrasse o recorde mundial 
da prova. Clodoaldo Silva ficou no 
quinto lugar.

O espanhol Sebastian Rodriguez 
terminou a prova com o tempo de 
33s44 e ficou com a medalha de pra-
ta. Quem ficou com a medalha de 
bronze foi Roy Perkins, dos Estados 
Unidos, com o tempo de 33s69.

Paulista de Campinas, Daniel 

Dias, 24 anos, disputa a Paralimpía-
da pela segunda vez. Nos Jogos de 
Pequim, ele conquistou nove meda-
lhas de ouro, quatro de prata e uma 
de bronze.

O paratleta ainda disputará mais 
sete provas nos Jogos de Londres. 
São elas: 100 m e 400 m livre, 50 m 
borboleta, 50 m costas, 50 m peito, 
revezamento 4 x 100 livre e reveza-
mento 4 x 100m medley.

Já Clodoaldo Silva, 33, que ainda 
participará de mais três categorias 
nesta competição, disputa sua quar-
ta Paralimpíada. Ao todo, ele soma 
13 medalhas, sendo seis de ouro, 
cinco de prata e duas de bronze.

do Orçamento Geral da União 
encaminhado ontem ao Con-
gresso Nacional. Anteriormen-
te, a equipe econômica proje-
tava expansão de 5,5% para 
o próximo ano, número que 
constava da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

Segundo o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, a es-
timativa de expansão da eco-
nomia é arrojada ao se levar 
em consideração a crise eco-
nômica internacional. “Nossas 
previsões estão na contramão 
da economia mundial, que está 
e continuará em crise. Estamos 
sendo ousados em estimar um 
PIB de 4,5%”, declarou o minis-
tro.

O projeto do orçamento 
estima que a inflação oficial 
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) atingirá 
4,5% em 2013, exatamente no 
centro da meta. O salário míni-
mo será de R$ 670,95, signifi-
cando reajuste de 7,9%. Por lei, 
o salário mínimo é reajustado 
pela inflação do ano anterior 
mais a variação do PIB de dois 
anos antes. O superávit pri-
mário (economia de recursos 
para pagar os juros da dívida 
pública) totalizará R$ 155,9 
bilhões (3,1% do PIB) para a 
União, estados e municípios. 
Desse total, R$ 108,1 bilhões 
(2,2% do PIB) caberão ao Go-
verno Central (Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Banco 
Central), mas até R$ 25 bilhões 
de gastos do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) 
poderão ser abatidos da meta. 
Esse mecanismo, no entanto, 
não tem sido usado desde o 
ano passado.

De acordo com o orça-
mento, as receitas líquidas do 
Governo Federal para o pró-
ximo ano totalizarão R$ 1,026 
trilhão, 12,6% a mais que em 
2012. As despesas primárias 
aumentarão 12,3% e somarão 
R$ 943,4 bilhões. No próximo 
ano, a equipe econômica proje-
ta gastar R$ 52,2 bilhões com o 
PAC e o programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, alta de 
22,8% em relação a este ano. 

Investimentos 
A ministra do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, entregou on-
tem a proposta de Orçamento 
Geral da União de 2013 ao pre-
sidente do Congresso Nacional, 
senador José Sarney (PMDB-
-AP). Segundo Miriam, a peça 
orçamentária, de R$ 2,140 
trilhões, traz  previsão de au-
mento nos investimentos dos 
quatro grandes eixos prioritá-
rios para o governo: Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC), Saúde, Educação e Pro-
grama Brasil sem Miséria.

Participaram também da 
cerimônia de entrega da pro-
posta orçamentária a ministra 
de Relações Institucionais, Ide-
li Salvatti, o relator da matéria 
na Comissão Mista de Orça-
mento, senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), e a primeira-vice-
-presidenta da Mesa Diretora 
do Senado, Marta Suplicy (PT-
-SP), além de outros parlamen-
tares.

Miriam Belchior concede-
rá entrevista coletiva, às 16h, 
no Ministério do Planejamento 
para detalhar a peça orçamen-
tária.

CULTURA
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Daniel conquistou o ouro dos 50 m livre S5 para nadadores com deficiência físico-motoras

Começou na noite de on-
tem o 13º Festival Nacional de 
Artes de Areia, no Brejo parai-
bano. O evento, que acontece 
até amanhã é composto de di-
versas apresentações artísticas 
de dança, circo, artes plásticas, 
teatro, literatura e audiovisu-
al. A cantora paraibana Elba 
Ramalho abriu a programação 
musical do evento com um 
show realizado no palco prin-
cipal na Praça João Pessoa. 

Este ano, o festival tem 
como tema “Eu, Você e os Ou-
tros”, e homenageia o cente-
nário da obra “Eu”, do escritor 
paraibano Augusto dos Anjos. 
Segundo o secretário estadu-
al de Cultura, Chico César, a 
temática do evento será toda 
voltada para as poesias da obra 
de Augusto. “Na nossa progra-
mação, teremos desde artistas 
que musicaram o “Eu” como 
também discussões através de 
palestras, oficinas e debates 
onde trataremos a questão de 
uma ideia de arte que nasce re-
gionalmente e depois se torna 
universal, que é o caso de Au-
gusto dos Anjos”, citou Chico 
César. A organização do festival 
estima que até amanhã mais 
de 100 mil pessoas prestigiem 
o evento.

A cantora Elba Ramalho, 
que abriu o evento na noite de 
ontem, comentou que é uma 
alegria participar de um evento 
como esse, uma vez que a sua 
carreira teve início na Paraíba. 
“Voltar para a Paraíba é sem-
pre um momento de grande 
importância na minha vida, 
e são em festivais como este 

Elba Ramalho abre programação 
do 13º Festival de Artes de Areia

Daniel Dias domina, ganha 1º ouro 
do país e quebra recorde mundial

da cidade de Areia que temos 
a oportunidade de resgatar a 
cultura do nosso Estado e tam-
bém promover a nova geração 
de cantores para a população. 
Estou muito feliz em ter sido 
escolhida para abrir um even-
to tão rico culturalmente como 
o Festival de Artes de Areia”, 
disse Elba Ramalho. A cantora, 
que no show fez uma releitura 
dos seus 32 anos de carreira, 
homenageou o centenário de 
Luiz Gonzaga e também fez 
interpretações dos clássicos 
de Dominguinhos, Jackson do 
Pandeiro e Rosil Cavalcante.

O festival segue hoje com 
apresentações em diversos 
pontos da cidade histórica. Ao 
todo, serão mais de 100 atra-
ções acontecendo nos três dias 
de evento. À noite, a programa-
ção musical será com os shows 
de Gustavo Magno, às 20h e 
Tulipa Ruiz, às 22h. Amanhã, o 
encerramento do festival será 
com a apresentação de Antô-
nio Nóbrega. Toda a progra-
mação tem entrada gratuita. 
Segundo o secretário estadual 
de Cultura, o evento este ano 
continua com a estética que 

aconteceu no ano passado, vi-
sando trabalhar com artistas 
conceituados e novas gerações 
de músicos, como forma de di-
vulgar o trabalho regional em 
um âmbito nacional e inter-
nacional. “A diferença de um 
evento como este para outros 
eventos que visam apenas o 
entretenimento da população 
é que nós estamos fazendo um 
resgate da época em que, nos 
anos 70, artistas de diversas 
áreas vinham discutir a cultu-
ra brasileira aqui na cidade de 
Areia. Com a ditadura e após o 
final dela, estes encontros fica-
ram mais raros, e nossa ideia 
é justamente resgatar essa 
cultura nesta cidade que é tão 
importante para a história da 
Paraíba”, explicou Chico César. 

Areia, que fica na região 
do Brejo, está distante 132 
km da capital do Estado, João 
Pessoa. Com uma população 
de aproximadamente 25 mil 
habitantes, a cidade é conheci-
da por suas riquezas naturais, 
além de ser um marco da his-
tória da cultura por preservar 
traços de arquitetura antiga do 
período colonial.

A cantora Elba Ramalho e o secretário Chico César
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HOJe

Projeto social “Uma Nota Musical 
que Salva” comemora 1º aniversário

O projeto social ‘Uma Nota 
Musical que Salva’, do bairro 
Mandacaru, em João Pessoa, 
comemora hoje, um ano de 
atuação. A Ong utiliza a música 
como instrumento de inclusão 
social. Atende hoje a cerca de 
70 crianças.

As atividades do primei-
ro aniversário do projeto co-
meçam às 9h. Haverá tendas 
armadas para atendimento 
médico, corte de cabelo, pa-
lestras sobre educação no 

trânsito, dentre outras ações. 
A programação se encerra 
às 20h30 com apresentação 
musical das crianças e seus 
professores, seguida por um 
show gospel. A coordenado-
ra geral da Ong ‘Uma Nota 
Musical que Salva’, Lauriceia 
Teixeira Rodrigues, convida a 
todos para participar da festa.

A Ong ‘Uma Nota Musi-
cal que Salva’ funciona na Rua 
General Barros Rego, 294, em 
Mandacaru. Lauriceia faz um 

apelo para que os comercian-
tes, principalmente de Man-
dacaru, façam suas doações 
para o projeto. Os interessados 
devem fazer contato através 
do twitter @umanotamusical 
e também pelos celulares (83) 
8603 2473 / 8726 2473.

O incentivo da população 
e do comércio de um modo 
geral vai ajudar no projeto so-
cial e na inclusão social das 
crianças que é feita através da 
música. 

Diogo Almeida
Especial para A União

O comércio varejista da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa registrou um cres-
cimento real acumulado de 
1,90% nos primeiros sete me-
ses de 2012, em comparação a 
igual período do ano passado. 
Os dados integram a Pesquisa 
Conjuntural do Desempenho 
do Comércio Varejista na RMJP, 
realizada pelo Instituto Feco-
mércio de Pesquisas Econô-
micas e Sociais (IFEP). Nesta 
análise, os setores de vestuá-
rio (16,06%), cine-foto-som 
e óticas (10,74%), móveis e 
decorações (9,44%) e farmá-
cias, drogarias e perfumarias 
(8,05%) foram os principais 
responsáveis pelo bom resul-
tado. Além delas, todas as ati-
vidades analisadas obtiveram 
valores positivos, com exceção 

de concessionárias de veículos 
(-7,71%) e tecidos (-1,41%). 
Para o presidente da Fecomér-
cio Paraíba, Marconi Medeiros, 
“este bom resultado do comér-
cio varejista é reflexo da ma-
nutenção do crédito e do cres-
cimento na massa salarial real 
do trabalhador.”

Na comparação anual (ju-
lho 2012 / julho 2011), o setor 
registrou uma leve retração 
de 0,83%, da qual metade dos 
setores analisados foram res-
ponsáveis pelo desempenho 
negativo, sendo as maiores 
quedas nos calçados (-9,13%) 
e tecidos (-7,41%). Em sentido 
oposto, foram destaques positi-
vos as vendas de cine-foto-som 
e óticas (11,52%), vestuário 
(9,73%) e farmácia, drogarias 
e perfumarias (4,38%).

Já na análise mensal (ju-
lho – junho / 2012), o setor 
também apresentou retração, 
com -2,33% no volume de 
vendas. Foram responsáveis 
por este resultado os grupos 
de vestuário (-23,25%), calça-
dos (-14,30%), combustíveis 
(-5,83%), eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos (-1,85%) e 
supermercados e mercadinhos 
(-0,53%). 

A forte redução verificada 
na comparação mensal em ves-
tuário e calçados foi provocada 
pelo grande volume de vendas 
ocorridas em junho, influencia-
das pela comemoração do Dia 
dos Namorados e das festas ju-
ninas. Já a redução no ramo de 
combustíveis pode ser explica-
da pela oscilação dos preços do 
produto.

GRAnde JOãO PessOA

Comércio tem crescimento nos sete 
primeiros meses, aponta Fecomércio
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Arthur Pessoa escreve 
sobre a Feira de Música 
de Fortaleza
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Programação de hoje do Festival de Areia terá shows de música, 
espetáculos de teatro, sarau poético e exibição de filmes

Hildeberto Barbosa Filho 
lança livro e participa de 
debate na APL

Vozes da Infância se 
apresenta na Estação 
Cabo Branco
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LITERATURA MÚSICA

Considerada pelo júri especia-
lizado como a melhor cantora 
no Prêmio Multishow em 2011, 
ano em que também foi indicada 
como artista revelação no VMB 
(Vídeo Music Brasil), Tulipa Ruiz 
é uma das principais atrações na 
programação de hoje – o quarto 

dia – do 13º Festival de Artes de Areia, evento 
que o Governo da Paraíba realiza na cidade, 
localizada na região do Brejo. A artista – nas-
cida em Santos (SP), mas criada em Minas 
Gerais – fará show a partir das 22h, no palco 
principal montado no Calçadão João Cardo-
so, com repertório incluindo canções do seu 
mais recente álbum, Tudo Tanto, lançado 
no mês passado, e de Efêmera, escolhido o 
melhor disco de 2010 pela revista Rolling 
Stones. Antes, às 20h30, no mesmo local, o 
cantor Gustavo Magno apresenta Eu & Outras 
Músicas. E, às 23h, show com Sacal no Circo. 
Mas há mais opções para o público, em ou-
tras áreas, a exemplo de Mostra Audiovisual, 
que começa às 15h, no Teatro Minerva, onde 
haverá o lançamento do DVD Linduarte No-
ronha e exibição de filmes. 

No entanto, o leque de atividades cul-
turais oferecido pelo festival já começa na 
manhã de hoje. Na área da literatura será 
realizada, às 9h, Câmara Municipal, a me-
sa-redonda sobre o tema “De Augusto dos 
Anjos à Poemática de Brejo Paraibano”, com 
participação de expositores, como Socorro 
Aragão e Neide Medeiros, ambas represen-
tando a Universidade Federal da Paraíba e 
a Academia de Letras e Artes do Nordeste; 
Lourdes Luna, da Academia de Letras de 
Areia; jornalista Gonzaga Rodrigues, presi-
dente da Academia Paraibana de Letras; e 
Silvânia Rodrigues Nunes, pela Secretaria de 
Estado da Cultura da Paraíba. 

Na Câmara Municipal, mas só que das 
18h às 21h30, haverá lançamento de livros de 
vários autores, a exemplo do historiador José 
Octávio Mello, antropólogo Carlos Alberto 
Azevedo e da economista Zélia Almeida. Em 
outro local, o Coreto da Praça Pedro Américo, 
a atriz Suzy Lopes apresentará, às 19h30, o 
Sarau Poético de Augusto dos Anjos. 

Já na área de audiovisual, um dos des-
taques é o lançamento do DVD Linduarte 
Noronha durante Mostra que vai acontecer a 
partir das 15h, no Teatro Minerva. Do evento 
ainda constam as exibições de vários filmes. 
Um das produções é o documentário Vou 
Rifar Meu Coração (Brasil, 2011), de Ana 
Rieper, que trata do imaginário romântico, 
erótico e afetivo brasileiro a partir da obra 
dos principais nomes da música popular 
romântica, também conhecida como brega. 

Durante a Mostra Audiovisual ainda 
serão exibidos os seguintes títulos, no gê-
nero documentário: Jornalista Marinheiro 
(2011), de João de Lima; Uma Ciência Encan-
tada (2011), de Chico Sales, e Quebra-Quilos, 
(2011), de Haroldo Vidal. E, no de ficção, A 
Fábrica de Gravatas (2011), de Erik Medeiros; 
Negócio se Menino Com Menina (2011), de 
Marcus Vilar; O Hóspede (2011), de Anacã 
Agra e Ramon Porto Mota; Para Remover, 
Use Água e Sabão (2011), de Bruno de Sales, 
e Mais Denso que Sangue (2011), de Ian Abé.

Na manhã de hoje, serão realizadas mais 
duas atividades, ambas no período das 9h 
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Guilherme Cabral
Guipb_jornalista@hotmail.com

Para todos os públicos

às 12h e no mesmo local, a Escola Professor 
João Coutinho. A Oficina de Vivência Artística 
Básica de Realização Audiovisual, ministrada 
por Lúcio César, e a Oficina de Criação de 
Roteiro para Crianças, por Lorena Travassos. 

Na área das artes cênicas, há várias op-

ções de espetáculos hoje. Uma das peças é 
direcionada ao público infanto-juvenil: Faz 
de Conta. A montagem – dirigida por Celly 
de Freitas, que também assina o texto – é do 
grupo Graxa e será encenada às 14 horas, 
no Colégio Santa Rita. O enredo consiste na 

narração de um trecho na vida de dois ato-
res, Bô e Neco. Os dois artistas seguem por 
vários locais, brincando com os mais famosos 
contos clássicos infantis, transformando-os e 
desconstruindo-os a mercê de suas vontades.

À noite, as atrações serão os seguintes 
espetáculos: A Saga de Daluz, que o grupo 
Geca (Grupo Experimental Cena Aberta) 
apresenta às 19h30, no Circo. A montagem 
é uma comédia irreverente, que conta a 
história de um casal em convulsão. Depois 
de quase 20 anos, surge uma nova situação: 
a chegada de uma nova criança, cujo sexo 
e o nascimento serão motivos de grande 
confusão. 

Já o Grupo Teatro Lavoura encenará a 
peça Bruta Flor às 20h30, no Colégio Santa 
Rita. O espetáculo se vale do universo e do 
espaço do sonho do lirismo de um ser huma-
no para contar a viagem de um personagem 
– um trovador - pelo interior de si mesmo. Em 
outro local, o Teatro Minerva, a Cia Curinga 
apresentará, às 21h30, Meu Enterro, que tem 
cunho intimista e divertido, onde um cidadão 
comum tem uma revelação sobre como se-
riam seu velório e sepultamento. Para tanto, 
ele escreve os acontecimentos referentes ao 
próprio enterro. 

Na área circense, se encerra hoje a 
oficina intitulada “Generosidade no Riso”, 
que Diocélio Barbosa ministra das 8h às 
10h, Colégio José Américo. No entanto, 
nesta mesma data, a Família Los Iranzi 
começa a ministrar, das 8h às 12h, no 
Circo, a oficina “Brincando de ser brin-
cante”. À tarde, às 16h, o grupo Trupe 
Arlequin apresenta o espetáculo Por que 
não servem Pizza no Natal?. E, ao longo 
de todo o dia – das 9h às 17h – os artistas 
Celo, Múmia, Sponja e Thaynha realizarão 
grafitagem coletiva no Circo. 

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

A cantora Tulipa Ruiz faz 
show hoje no Festival 
de Areia, que terá várias 
atrações, como a peça 
Bruta Flor, do grupo 
Lavoura
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Vivências

O clima seco a cada ano preocupa mais a popu-
lação de várias regiões do Brasil, agravado, princi-
palmente, pelas secas e queimadas. A baixa umidade 
relativa do ar gera, além de problemas de saúde, 
transtornos na vida de milhões de brasileiros.

Por isso, torna-se imprescindível hidratar o 
organismo adequadamente com líquidos (água, água 
de coco e sucos), manter a residência ou local de tra-
balho livres da poeira, evitar a prática esportiva em 
horários em que o sol esteja mais forte e usar soro 
fisiológico em narinas e olhos. Ainda é aconselhável 
colocar nos ambientes vasilhas com água, toalhas 
molhadas ou umidificadores. Toda a atenção é pouca 
com crianças e idosos, grupos de maior risco.

Síndrome do olho seco
Entre os principais prejuízos ao corpo, o clima 

seco provoca dor de cabeça, sangramento das vias 
respiratórias, maior incidência de asma e bronquite, 
além da síndrome do olho seco.

Numa entrevista ao programa ‘Vida Plena’, da 
Boa Vontade TV (canal 23 da SKY), o Dr. Alessander 
Tsuneto, oftalmologista, integrante da Associação 
dos Portadores de Olho Seco (Apos), esclareceu que 
essa síndrome atinge de 10% a 15% dos indivíduos 
acima dos 50 anos. É a segunda maior causa de aten-
dimento nos consultórios, e muitos desconhecem 
essa enfermidade. Alguns fatores, como cirurgia pré-
via, uso de lentes de contato sem avaliação oftalmo-
lógica, diabetes, doenças reumáticas e queimaduras, 
podem causar a secura ocular.

O médico também comentou que a baixa umida-
de relativa do ar pode desencadear precocemente a 
doença. “Os níveis saudáveis, segundo a Organização 
Mundial da Saúde, são em torno de 60%. Li uma re-
portagem na internet falando que a umidade relativa 
do ar em São Paulo está abaixo dos 20%. Só como 
curiosidade, no deserto do Saara é de 10% a 15%. 
Isso faz com que aumente a evaporação das lágrimas 
e agrave o olho seco, ou quem não tem o problema 
corre o risco de possuí-lo.”

Brasília já conhece bem esses baixos 
índices.

Para o Dr. Alessander, o exame preventivo da 
síndrome do olho seco pode evitar graves doenças 
oculares, inclusive a cegueira. “Tudo depende do 
grau de severidade. Se o paciente tiver uma queixa 
leve, só um desconforto ou uma irritação ocular, a 
gente pode tratá-lo somente com colírio ou pomada. 
Mas, se apresentar alguma gravidade, pode ser até 
caso de cirurgia.”

Deficientes visuais
Durante o bate-papo, o telespectador Lucas Fer-

nando Gouveia, de Porto Alegre/RS, perguntou ao Dr. 
Alessander se pessoas com deficiência visual pade-
cem com o problema. De acordo com o oftalmologis-
ta, “mesmo uma pessoa que não enxerga, mas possui 
as estruturas oculares e as glândulas que produzem 
a lágrima, pode ter alteração da qualidade da lágri-
ma e ter olho seco”.

 
Dicas e cuidados
Ao fim da entrevista, passou importantes dicas 

para que se saiba se os olhos estão ressecados. “O 
paciente vai sentir algum grau de desconforto, o olho 
vermelho, uma irritação ocular. Vai ser difícil piscar, 
porque, não tendo uma lágrima boa e suficiente na 
pálpebra, ela não vai deslizar sobre o olho. Então, ela 
dá uma travadinha.” Também alertou para o fato de 
que quem fica exposto ao ambiente com ar-condi-
cionado e os que exercem atividades no computador 
têm maior probabilidade de adquirir a doença, já 
que o local fica mais seco por causa da falta de umi-
dade, e a fixação por demasia na tela do computador 
desestimula a pessoa a piscar.

Outra questão de relevância é o perigo da auto-
medicação. “Só o oftalmologista vai saber se o pa-
ciente tem o olho seco, que grau e qual colírio deve 
usar”, evidenciou. Mais informações sobre o tema 
podem ser obtidas no site www.apos.org.br.

Cabe a todos nós, além de informar a população 
dos riscos que corre com a baixa umidade 
atmosférica, iluminar as mentes a respeito das gra-
ves consequências da seca e queimadas provocadas 
pela ganância humana.

A novela ‘Avenida Brasil’, que 
a Rede Globo transmite diaria-
mente às 21h, além de passar 
lições importantes (?) para as 
famílias, tais como infidelidade 
conjugal, bebi-
das em profusão, 
traições etc., vem 
também com um 
ingrediente a mais: 
a vingança. Os mais 
benevolentes em 
suas avaliações 
dizem que é jus-
tiça, outros falam 
em vingança. Onde 
está o limite? Eis 
a questão. O dizer 
popular consagrou 
várias assertivas, 
como: “A vingança 
é doce”; “ A vingança é um pra-
to que se come frio”, querendo 
esta última dizer que devemos 
guardar o ódio para manifestá-lo 
quando houver uma oportunida-
de futura. Uma citação famosa é 
aquela em que o ex-presidente, 
falecido, Trancredo Neves dizia 

sobre o também ex-presidente e 
falecido, Itamar Franco: “Itamar 
guarda seu ódio no congelador”. 
Na telenovela em questão, a 
personagem Nina, no seu afã de 

se procurar justiça, 
enveredou pelo cami-
nho da vingança. Se 
quisesse justiça, pro-
curaria os meios legais, 
já que para isto foram 
criadas as leis e institu-
ído o sistema Judiciário 
para fazê-las. Mas isto 
não dá audiência, con-
sequentemente não 
rende lucros. E o que é 
pior: agrada a maioria 
da população. Para os 
adultos, já com menta-
lidade formada, tudo 

bem, em princípio. Mas, e para os 
jovens? É inegável que a mensa-
gem é danosa.

O sentimento de vingança 
é destruidor e acaba atingindo 
outras pessoas além daquela 
contra a qual se dirige a vingança. 
Já imaginaram se todas as pes-

soas que ofendem outras fossem 
vingadas? Seria o caos total. Volta-
ríamos aos tempos antigos, onde 
imperava a Lex Taliones: “Olho por 
olho, dente por dente.” A adminis-
tração do ódio é extremamente 
difícil. Parece-nos tentadora a 
ideia de que devemos fazer passar 
nosso ofensor por todo sofrimento 
que nos fez passar. Mas não é legal 
nem recomendável. Por isto, creio,  
é quase impossível que se termine 
a guerra no Oriente Médio. Como 
engolir a matança de seu familia-
res, seu povo, e ficar sem nada fa-
zer? E a história continua: mata-se 
aqui, mata-se ali. E o ódio continua 
a dominar.

As religiões, na sua grande 
maioria, dizem que, sem o per-
dão, fica mais difícil o caminho da 
salvação. Como penetrar no reino 
de Deus com ódio no coração? 
Como pretender a redenção se 
se deixa dominar pelo sentimen-
to de vingança? Este é o grande 
desafio. Muito difícil, mas não im-
possível. Mas se fácil fosse, todos 
nós seríamos santos. 

Diácono e jornalista - jnunes48@hotmail.com

O que fizeram 
com Augusto

“O que fizeram com Augusto”, foi pergunta 
de Gilberto Freyre ao amigo José Lins do Rêgo 
diante da imponente estátua do general Álvaro 
Machado, na Praça Dom Adauto, aqui em nossa 
Capital. Essa pergunta ressoa aos ouvidos como 
um trovão e nos diminui, há décadas. Apesar das 
manifestações que se sucederam neste centená-
rio do Eu, ainda não demos conta da universali-
dade deste poeta.

Concordo com Wills Leal. Se Augusto tives-
se ramificação familiar com Pernambuco teria 
estátua na beira do rio Capibaribe que de todos 
os cantos do Recife seria possível se avistar. 
Como Ângela Bezerra de Castro, estudiosa das 
letras paraibanas, também defendo que cabe aos 
poderes públicos oferecer monumento da gran-
deza do poeta, “deixando ao alcance dos olhos 
de quem chega”. Augusto é universal.

A gente não se cansa de falar dele porque 
sua poesia nos conduz a uma excelsa paisagem 
onde inquietações repousam.

Ele é o poeta que mais afinidade teve com o 
silêncio da alma, as quimeras e a desolação hu-
mana. Tentou, por meio de sua poesia, explicar a 
dor e a angústia que poucos sabem decifrar.

Augusto será sempre o poeta que cativa e 
provoca discussões, que exige perspicácia para 
entender o que se esconde nos versos. Cada 
palavra nos leva a reflexão, para viver o sentido 
daquilo transmitindo.

Outra coisa que chama a atenção neste 
poeta é a forma cativante como atrai os sem 
formação acadêmica. Quando jovem, sua poesia 
era a companheira de minha turma de final de 
semana, em Arara. Depois que cada um deixava 
em casa sua namorada, às 10 horas da noite nos 
encontrávamos no bar de Manoel para ler um 
novo poema de Augusto. Oh! Como esses Versos 
Íntimos trazem-me boas recordações. Fernando 
Guedes e Walter Bastos, personagens do grupo, 
cobram-me livro sobre aquela época. Um dia vou 
contar tudo aquilo num romance.

 Arrastado pelo apego ao poeta, ou me-
lhor, pela misteriosa ventania da sua poesia, 
fui até ao Engenho Pau D’Arco para sombra do 
tamarindo, onde ele verteu poemas que estão na 
alma e no coração de seus admiradores, muitos 
que nem sabem de sua origem, pudesse sentir o 
atual panorama do mundo onde viveu. Foi uma 
nova visita ao lugar que nos tornar universal, 
graças a sua poesia.

O mundo miasmático do imaginário de 
Augusto alimentava em nós, jovens sonhadores 
que, como ele, sofria “ao contato das dores dos 
outros, nos quis se alongava o seu próprio ‘eu’ 
por empatia constante”, como reconheceu Gil-
berto Freyre o estranho mundo do poeta.

No livro Dias Idos e Vividos, José Lins do 
Rêgo descreveu o mundo do seu conterrâneo: “A 
casa grande era vasta, de muitas salas, a senzala 
ao lado, o engenho d’água lá embaixo, o canavial 
na várzea, e pelos altos, o Agreste, onde floriam 
no verão o pau-d’arco roxo de outubro e os 
paus-d’arco amarelos de novembro. Atrás era 
o açude, e o tamarindo entre a casa grande e a 
senzala fazia às vezes de sala de estar, nos dias 
de maior calor”.

Passeio pelos lugares do poeta e por José 
Lins, caminhos que desejo sem retoques.

Gonzaga Rodrigues insinua que o Poeta do 
Eu não era uma pessoa angustiada, mas ob-
servador do mundo com os olhos que poucos 
conseguiam vê. Talvez um mundo de onde não 
conseguisse retirar os pedregulhos para se livrar 
de tormentas, por isso escreveu versos, consi-
derados tristes, apesar de carregarem um tom 
renovador e se tornarem alimento para a alma, 
mesmo que seja de jovens sonhadores.

José
NunesClima de deserto

Justiça e vingança

Parece-nos 
tentadora a 
ideia de que 
devemos
fazer passar
nosso ofensor 
por todo 
sofrimento 
que nos fez 
passar
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Debates, show musical e dança de 
rua encerram o Augusto das Letras

Em cartaz

Literatura

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de agosto de 2012

Intocáveis

Intocáveis mostra a amizade entre dois homens diferentes

Roteiro

PROCURA-SE UM AMIGO PARA O FIM DO MUNDO (Seeking 
a Friend for the End of the World, EUA, 2012). 
Gênero: Comédia. Duração: 101 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Lorene Scafaria, com Adam Brody, 
Brad Morris, Keira Knightley e Steve Carell. Dodge 
foi abandonado pela esposa após descobrir que um 
meteoro se chocará com a Terra em um curto espaço 
de tempo. Seus planos de viver alguns dias de amor 
enquanto o fim se aproxima começam a se realizar, 
quando ele se aproxima de sua vizinha, que se convida 
a participar da jornada, carregando nada além de seus 
discos favoritos. Manaíra 1: 14h, 16h, 18h50 e 21h10.

ABRAHAN LINCOLN: O CAÇADOR DE VAMPIROS (Abraham 
Lincoln: Vampire Hunter, EUA, 2012). Gênero: Fantasia. 
Duração: 105 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Timur Bekmambetov, com Alan Tudyk, Alex Lombard. 
O filme explora a vida secreta de um dos maiores 
presidentes dos Estados Unidos em uma história 
não contada que definiu uma nação, colocando Lincoln 
como o maior caçador dos mortos-vivos da história. 
Manaíra 7: 20h50.

O LEGADO BOURNE (The Bourn Legacy, EUA, 2012). 
Gênero: Ação. Duração: 135 min. Classificação: 12 
anos. Legendado. Direção: Tony Gilroy, com Jeremy 
Renner, Rachel Weisz, Edward Norton. Aaron Cross 
é agente secreto do governo que se envolve em um 
programa de lavagem cerebral muito mais perigoso do 
que aquele pelo qual passou Jason Bourne, desenca-
deando situações que saem do controle. CinEspaço 3: 
21h40. (Pré-estreia de sexta a domingo). Manaíra 3: 
21h20. Tambiá 1: 20h10 (Sexta, sábado e domingo).

OS MERCENÁRIOS 2 (Expendables 2). Gênero: Ação. 
Duração: 102 min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Simon West. Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger. Com o brutal assassinato de Tool em 
uma missão. Seus companheiros decidem então vin-
gá-lo, mas também precisam resgatar a filha de Tool, 
que partiu na própria missão de vingança. CinEspaço 
4: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Manaíra 4: 13h30, 16h, 
18h30 e 21h. Manaíra 5: 14h40, 17h, 19h30 e 22h. 
Tambiá 5: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Tambiá 6: 
16h50, 18h50 e 20h50.

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. CinEspaço 3: 17h30, 19h40 e 21h50. 
Manaíra 3: 18h45 e 21h30. (De sexta a domingo n]
ao haverá a sessão das 21h50).

INTOCÁVEIS (Intouchables, FRA, 2011). Gênero: Comé-
dia. Duração: 112 min. Classificação: 14 anos. Direção: 
Eric Toledano, Oliver Nakache, com François Cluzet, 
Omar Sy, Anne Le Ny. Philippe é um aristocrata rico que, 
após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Pre-

O Augusto das Letras será 
encerrado hoje com uma série 
de atividades, incluindo lan-
çamento de livro, apresenta-
ção de street dance, palestra e 
show musical. A programação 
será aberta com o lançamen-
to do livro Augusto dos Anjos: 
Origem e Modernidade, fruto 
da parceria do poeta e crítico 
literário Hildeberto Barbosa 
Filho com o poeta Abraão An-
drade, às 17h, na Academia 
Paraibana de Letras (APL). 
Publicado pela editora Opção, 
o livro traz três estudos que 
explicam a contribuição que o 
Eu, única obra de Augusto dos 
Anjos, dá para a modernidade 
brasileira na poesia.

A partir das 17h, no Tam-
biá Shopping, terá apresenta-
ção de dança da performance 
Tribo Éthnos Improvisa Au-
gusto dos Anjos. O grupo im-
provisará em passos de hip 
hop cerca de 10 poemas de 
Augusto, que serão declama-
dos simultaneamente. O espe-
táculo é dirigido por Vant Vaz.

Às 21h acontece o “Diálo-
go Augustiano” na Usina Cul-
tural Energisa, com o escritor 
Carlos Heitor Cony e media-
do pelos jornalistas Gonza-
ga Rodrigues, presidente da 
APL, e Fernando Melo. Cony 
é jornalista e publicou contos, 
crônicas e romances que se 
opunham ao golpe militar de 
64 no “Correio da Manhã”, de 
onde foi incitado a se demitir 
em 1965. Seu livro mais famo-
so é o romance Quase Memó-
ria, de 1995, e vendeu cerca de 
400 mil exemplares. Em 2000 
foi eleito para a Cadeira 3 da 
Academia Brasileira de Letras 
e atualmente é editorialista da 
Folha de São Paulo.

Finalizando o evento, na 
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SERVIÇO

Philippe é um aristocrata rico 
que, após sofrer um grave acidente, 
fica tetraplégico. Precisando de um 
assistente, ele contrata Driss, um jo-
vem problemático e sem experiência 
em cuidar de pessoas no seu estado. 
Aos poucos Driss aprende a função e 
Philippe, por sua vez, se afeiçoa cada 
vez mais a ele por não tratá-lo como 
um pobre coitado. Eles ficam amigos 
e  cada um passa a conhecer melhor o 
mundo do outro.

cisando de um assistente, ele decide contratar Driss, 
um jovem problemático e sem experiência em cuidar 
de pessoas no seu estado. Aos poucos ele aprende a 
função e 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: 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. (Na quarta-feira, 
5, não haverá a sessão das 21h30)

O DITADOR (The Dictator, EUA, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 83 min. Classificação: 14 anos. Direção: Larry 
Charles, com Ben Kingsley, Megan Fox, Sacha Baron 
Cohen. A heróica história do General Aladeen (Sacha 
Baron Cohen), ditador de 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. 
CinEspaço 2: 13h50, 18h e 22h. Manaíra 2: 15h10 e 
17h15. Tambiá 3: 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

O VINGADOR DO FUTURO (Total Rekall, CAN/EUA, 
2012). Gênero: Ficção Cientifica. Duração: 119 
min. Classificação: 14 anos. Legendado. Direção: 
Len Wiseman, com Colin Farrell, Kate Beckinsale, 
Jessica Biel. A companhia Rekall pode transformar 
seus sonhos em memórias reais. Para 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 o procedimento 
dá errado e ele se torna um homem procurado. 
CinEspaço 2: 15h40 e 19h50. Manaíra 5: 13h30, 

16h20, 19h15 e 22h. Manaíra 6: 13h45, 16h20, 
19h e 21h45. Tambiá 6: 14h20.

A BEIRA DO CAMINHO (BRA, 2011). Gênero: Drama. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Breno Silveira, com João Miguel, Vinicius Nascimeno, 
Ângelo Antônio. Para fugir dos traumas do passado, 
o caminhoneiro João resolve deixar sua cidade Natal 
e cruzar o país. 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. Manaíra 2: 13h e 19h20.

OUTBACK: UMA GALERA ANIMAL (Outback, COR/
EUA, 2011). Gênero: Animação. Duração: 85 min. 
Classificação: Livre. Direção: Kyung Ho Lee. Johnny é 
um raro coala branco que está acostumado à sua vida 
de mordomias como atração turística no circo. Mas a 
rotina do bicho vira de cabeça pra baixo quando ele 
troca a tranqüilidade pela vida selvagem do deserto. 
Nessa empreitada, Johnny conta com a ajuda do 
macaco Higgens e um demônio da Tasmânia. CinEspaço 
2: 14h e 15h40. Manaíra 7: 14h20, 16h40 e 18h40.

BATMAN – O CAVALEIRO DAS TREVAS RESSURGE (The Dark 
Knight Rises, GBR/EUA, 2012). Gênero: Suspense. 
Duração: Classificação: 12 anos. Dublado e Legendado. 
Direção: Christopher Nolan, com Christian Bale, Gary 
Oldman, Tom Hardy. Oito anos após os eventos ocor-
ridos 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 3: 14h40, 18h e 21h20. Manaíra 7: 
20h50. Tambiá 4: 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 1: 14h10, 16h10 e 18h10.

E AÍ... COMEU?  (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 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 acontecimentos. 
Tambiá 2: 14h15, 16h30, 18h15 e 20h15. 

Usina, acontece a cerimônia 
de encerramento com coque-
tel e o concerto especial Mú-
sica para os Anjos, da Banda 
Municipal 5 de Agosto, com 
arranjos e regência de Rogério 
Borges. Entre as músicas do 
repertório está a adaptação 
do poema “Ao Luar”, de Augus-
to dos Anjos.

De acordo com Carlos 
Aranha, diretor de Literatura 
da Funjope, “Augusto das Le-
tras” é a manifestação mais 
importante do centenário do 
Eu. “Augusto dos Anjos agora 
tem o resgate definitivo de sua 
obra no Estado onde nasceu”, 
completa.

Roteiros inéditos de Stanley Kubrick 
serão adaptados para a TV

A produtora canadense Entertainment One se juntou 
com a Philco Films  para produzir dois roteiros inéditos de 
Stanley Kubrick  (1928-1999) para a TV. God Fearing Man 
chegará às telinhas em formato de minissérie, e tem como 
base a história real do ministro canadense Herbert Emer-
son Wilson, que acabou se tornando assaltante de banco no 
início do século 20. O britânico Stephen R. Clarke ficará a 
cargo da adaptação do roteiro. O outro projeto, Downslope, 
será adaptado como um telefilme também com base 
em fatos, aqui o foco é o coronel confederado John S. 
Mosby. A trama acompanha Mosby tentando vingar a morte 
de seus soldados, que foram enforcados a pedido do general 
George Armstron Custer.

Escambo musical

Imagine um espaço que reúna grande parte da cadeia produtiva 
da música na América Latina, com a participação de diversas redes cul-
turais, agentes, produtores, imprensa especializada e artistas dos mais 
variados gêneros, num ambiente pautado pela troca de experiências, 
compartilhamento de ideias e tecnologias sociais. Acrescente um clima 
ensolarado, centenas de shows e rodas de debates, tudo isso gratuito e de 
frente para o mar. Você está na Feira da Música de Fortaleza, que ocorre 
há exatamente 11 anos na capital cearense e tem sido uma das principais 
vitrines para a música independente nacional.

Com a maioria das atividades concentradas no moderno Centro 
de Arte e Cultura Dragão do Mar, esse ano a feira ocupou também o Es-
toril, um edifício colonial localizado na orla da Praia de Iracema, que foi 
completamente revitalizado, abrigando as oficinas, debates, rodadas de 
negócios, palestras, conversas infinitas e encontros entre artistas, jorna-
listas, produtores e o público em geral. Temas como Economia Criativa, 
Sustentabilidade, Universidade Livre Fora do Eixo, Partido da Cultura, 
Rede Brasileira de Festivais Independentes, entre outros, foram ampla-
mente debatidos por agentes de cultura de diversos países, utilizando-se 
de uma metodologia dinâmica onde os participantes podem, a todo ins-
tante, sugerir novas pautas e criar seus próprios encontros a partir das 
inúmeras tags sugeridas pela produção da feira.

Durante a noite o evento contou com uma programação musical 
diversificada, contemplando bandas de todas as regiões do Brasil e do 
exterior. Dividida em três palcos, mais de 50 artistas se apresentaram du-
rante os cinco dias do festival atraindo sempre um bom público ávido por 
conhecer as novidades do cenário musical independente. No Palco Rock, 
localizado no Teatro de Arena do Dragão do Mar, destaque para os shows 
da paranaense Nevilton, dos paulistas da Leptospirose e da baiana Vendo 
147, além dos argentinos da performática banda Fiero. A paraibana Sex 
On The Beach e a potiguar Camarones Orquestra Guitarrística fizeram 
bonito no Palco Instrumental que também teve shows das sergipanas 
Ferraro Trio e Couto Orquestra de Cabeça. Ao final da noite o público se 
encaminhava para a Praça Verde do Dragão do Mar onde estava localiza-
do o Palco Brasil Independente. Com uma superestrutura de grande festi-
val, o palco recebeu shows do alagoano Wado, da Likute de Moçambique, 
Alaíde Negão de Manaus entre outros. No encerramento, show dos diver-
tidos gaúchos da Bandinha de Dá Dó, com direito a mergulho do vocalista 
no meio do público e encerramento com a paraibana Cabruêra, que ar-
rastou uma multidão e finalizou a feira com uma enorme roda de ciranda 
debaixo de uma chuva recebida com entusiasmo pela suada plateia.

A feira também se diferencia por utilizar uma moeda complemen-
tar criada especialmente para o evento. São as Patativas, em homenagem 
ao famoso poeta do Cariri cearense, que os participantes recebem e po-
dem utilizá-las nos diversos estabelecimentos credenciados pelo evento. 
Outro destaque foi a Tenda Ambiental onde temas como: Ecologia, sus-
tentabilidade, permacultura, reciclagem, entre outros, foram debatidos 
entre o público e grupos envolvidos em ações que visam a consciência 
ambiental e o desenvolvimento sustentável do planeta.

Diante disso, pela sua abrangência e importância dentro do cenário 
cultural nacional, a Feira da Música de Fortaleza não é só da capital cea-
rense, é hoje a feira da música do Brasil. 

Arthur Pessoa
Músico
arthurpessoa@yahoo.com.br

Foto: Divulgação

A banda The Killers 
terá um show dirigido pelo 
cineasta Werner Herzog 
(Vício Frenético). A apre-
sentação será realizada em 
Nova York, no dia 18 de se-
tembro, e será transmitida 
pelo canal oficial da banda 
no Youtube. Em entrevista 
à Rolling Stone, o baixista 
Mark Stoermer falou sobre 
a expectativa de trabalhar 
com o diretor. “Ele tem 
ideias legais, como colocar 
alguém surfando por cima 
da plateia. Também deve-
mos ter câmeras no Ronnie 
(Vanucci) enquanto ele 
está tocando bateria”, disse. 
“Acho que também teremos 
alguma coisa com algum 
animal. Independente do 
que for feito, sei que vai ser 
do jeito certo”, completou.

Werner Herzog vai 
dirigir show da 
banda The Killers

A Columbia Pictures 
e a Kojima Productions  
vão transformar o game 
Metal Gear Solid  em 
filme. O anúncio foi fei-
to pelo produtor Avi 
Arad (O Espetacular 
Homem-Aranha) du-
rante a apresentação de 
aniversário de 25 anos da 
franquia. Lançado origi-
nalmente em 1998 para 
PlayStation, a trama do 
game segue Solid Snake, 
em que um soldado que 
se infiltra em uma fábrica 
de armas nucleares para 
eliminar uma ameaça ter-
rorista. O jogo faz bastante 
sucesso e já gerou diver-
sas sequências, prelúdios 
e spin-offs, que vão de 
games a vídeos, quadrin-
hos e livros.

Columbia e Kojima 
vão transformar 
game em filme

Mídias em destaque

Drops & notas
Foto: Divulgação

Hildeberto Barbosa Filho lança livro e participa de debate na Academia Paraibana de Letras

Lançamento do livro “Augusto dos Anjos: Origem e Moderni-
dade”, com Hildeberto Barbosa e Abrahão Andrade
Hora: 17h
Local: Academia Paraibana de Letras
Tribo Éthnos improvisa Augusto dos Anjos com Street 
Dance, Hip Hop e Multimídia
Hora: 17h
Local: Térreo do Shopping Tambiá
Diálogo Augustiano, com Carlos Heitor Cony e Gonzaga 
Rodrigues e Fernando Melo como mediadores
Local: Usina Cultural Energisa
Hora: 21h
Coquetel com apresentação de “Música para os Anjos” 
com a Banda Municipal 5 de Agosto
Local: Usina Cultural Energisa

SErviço
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Coral Vozes da Infância homenageia hoje 
Jackson do Pandeiro na Estação Cabo Branco

Pelo segundo ano consecutivo, 
o Coral Vozes da Infância – 
que é vinculado à Prefeitura 
Municipal de João Pessoa - 
prestará homenagem ao Rei 
do Ritmo, o paraibano Jack-
son do Pandeiro, hoje, data 
em que o artista completaria 

93 anos de idade. O concerto será realizado 
a partir das 18h, no anfiteatro da Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, que 
se localiza no bairro Altiplano, na capital. 
Sob a regência do maestro João Linhares, 
acompanhado do seu assistente, Hélio Me-

FOTO: Divulgação

Tributo ao Rei do Ritmo

deiros, os coristas interpretarão repertório 
formado por 11 músicas, incluindo suces-
sos como “Sebastiana”, “Canto da ema” e 
“Chiclete com banana”.   

  Durante o concerto – cujo objetivo 
é manter viva a memória de Jackson do 
Pandeiro, que nasceu na cidade de Alagoa 
Grande – os integrantes do Coral Vozes da 
Infância também apresentarão ao público 
as seguintes canções, com arranjos dos 
maestros João Linhares, Hélio Medeiros e 
Uirá Garcia: “Na base da chinela”, “Cantiga 
de sapo”, “Forró em Campina”, “Coco do 
Norte”, “Cabeça feita”, “Ave Maria sertane-
ja”, “Légua tirana” e “Quebra-cabeça”. Na 
ocasião, os coristas estarão sendo acom-
panhados pelos profissionais de música 
da Casa das Artes.

 

Para encerrar as atividades do 
movimento “Limpa João Pessoa”, 
no domingo, haverá um grande 
show em agradecimento à dedica-
ção dos voluntários no dia da mo-
bilização. A apresentação acontece 
a partir das 18h, no Ponto de Cem 
Réis, com a presença de Renata 
Arruda, Nando Cordel, do grupo 
de percussão Baticumlata e dos 
artistas Yuri & Will.

Tendo como mote o slogan “do 
meu lixo cuido eu”, a proposta do 
show é que os artistas cobrem dos 
espectadores a limpeza do espaço, 
propondo que cada um se responsa-
bilize pelos resíduos que produzir e, 
portanto, realizando uma inovadora 
ação de conscientização: o primeiro 

“show limpo”’ de João Pessoa.
No momento em que o voluntário 

devolve os sacos verdes de 100 litros, 
cheios de material reciclável recolhido 
durante o movimento, ele recebe um 
novo saco de 15 litros como ingresso 
simbólico para o “show limpo”. A ideia 
é que plateia utilize estes sacos dis-
tribuídos nos Pontos de Entrega para 
preservar o espaço do show limpo.

Uma das principais atrações da 
noite será a cantora Renata Arruda, 
que é filha de João Pessoa. Aos 19 
anos, foi para Brasília, onde se profis-
sionalizou. Em 1994, gravou o primeiro 
CD Traficante de Ilusões. De lá pra cá, 
não parou mais. 

Nando Cordel é um cantor e com-
positor conhecido nacional e interna-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

cionalmente. Tem 25 anos de carreira 
e 38 CDs lançados, sendo 12 de cole-
tâneas de músicas instrumentais e um 
de chorinho, além de um DVD lançado 
em 2007. O talento e a versatilidade 
de Nando conquistaram o Brasil. Suas 
músicas são gravadas por grandes 
nomes da música brasileira, como: 
Maria Bethânia, Elba Ramalho, Fafá de 
Belém, Ivete Sangalo, Chico Buarque, 
Zizi Possi, Xuxa, Fagner, Luiz Gonzaga 
e Dominguinhos, entre outros.

O grupo Baticumlata é formado 
por agentes de limpeza e servidores 
da Emlur e é reconhecido pelo som 
que consegue produzir com objetos 
encontrados no lixo, como tonéis, bal-
des, vidros, peças de caminhão e até 
computadores, que são transformados 

em instrumentos musicais. Já em 
seu ano de criação (2005), o Ba-
ticumlata se apresentou na Festa 
das Neves, no Festival Nacional 
de Arte (Fenart) e, desde então, é 
presença em eventos na cidade e 
de estados vizinhos.

Já Yuri & Will - Yuri Cláudio Go-
mes de Morais e Will Cláudio Gomes 
de Morais - são irmãos gêmeos e 
iniciaram suas carreiras em 2006, 
com o grupo nomeado Castores 
Pirados. Em 2010, o grupo se desfez 
e a dupla mudou de estilo, passando 
a adotar o nome atual. Yuri & Will 
estão trabalhando no seu primeiro 
disco e colocam em suas músicas 
a influência dos ritmos nordestinos 
e latino-americanos.  

Considerado um dos grandes respon-
sáveis pela popularização das músicas 
nordestinas no Brasil, José Gomes Filho – 
nome de batismo de Jackson do Pandeiro 
- era cantor e compositor de samba e forró. 
No entanto, o artista paraibano também 
costumava pela facilidade de incursionar 
por outros gêneros, a exemplo do coco, 
marchinhas de carnaval, rojão e até baião, 
o que, neste caso, o levou a ganhar o título 
de Rei do Ritmo. 

Além de propiciar a prática da forma-
ção musical, o Vozes da Infância ainda atua 
objetivando motivar e promover a inclusão 
e integração dos seus integrantes, que são 
crianças e jovens na faixa etária dos sete 
aos 17 anos e que já se apresentou em 
diversos importantes eventos realizados 

SERVIçO

Evento: Concerto em homenagem a Jackson do 
Pandeiro
Grupo: Coral Vozes da Infância 
Data: hoje
Horário: 18h
Local: Anfiteatro da Estação Cabo Branco, em 
João Pessoa
Endereço: Av. João Cirillo Silva, bairro Altiplano

em João Pessoa, a exemplo da recente 
solenidade de inauguração da Estação 
das Artes. O coral é um projeto executado 
pela Escola Municipal de Artes (Casa das 
Artes), sob a coordenação do ator e diretor 
de teatro Luiz Carlos Vasconcelos.
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Brasil terá monitoramento 
integral da garantia dos 
direitos humanos
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Excelência em pesquisa
Embrapa recebe certificado de honra ao mérito no ES

O diretor presidente do 
Centro de Algodão da Embra-
pa de Campina Grande, Na-
poleão Esberard de Macedo 
Beltrão, 62 anos, demonstra 
entusiasmo ao comentar o 
Simpósio Internacional de 
Oleaginosas Energéticas, que 
ocorreu em Guarapari (ES), 
em julho passado, onde rece-
beu certificado de honra ao 
mérito pela sua contribuição 
ao agronegócio das culturas 
oleaginosas, no Brasil, e par-
ticipação recorde como autor 
e orientador em 126 dos 425 
trabalhos apresentados no 
evento capixaba.

Uma das pesquisas de 
Napoleão Esberard que cham-
ou a atenção dos congressis-
tas no Espírito Santo é a que 
envolve o farelo de mamona 
para alimentar peixe e pinto. 
“A mamona é um óleo excep-
cional com mais de mil apli-
cações industriais, em batom, 
vidro à prova de bala, lente de 
contato, usinagem e lubrifi-
cante de alta densidade”, enu-
mera o pesquisador.

Segundo ele, 92% das 
pessoas em todo o mun-
do usam petróleo, carvão e 
gás natural, combustíveis 
altamente poluentes e não 
renováveis, ao contrário dos 
biodieseis oxigenados que 
poluem menos e ajudam a 
acabar com a emissão de 
CO2 na atmosfera. “O Brasil é 
hoje o 3º produtor e 3º con-
sumidor de biodiesel de soja 
do mundo, perdendo apenas 
para EUA e Alemanha”, es-
clarece o pesquisador.

FOTO: Divulgação

Xico Nóbrega
Da sucursal de Campina Grande

Estatal dá importante 
contribuição ao agronegócio 
na área de oleaginosas

Algodão
Com relação ao produto 

histórico de pesquisa do Cen-
tro da Embrapa de Campina, 
o algodão, Napoleão Esberard 
revela sobre as novas pesqui-
sas de cultivares resistentes 
ao calor. “O efeito climático 
global do petróleo é assusta-
dor. São 90 milhões de barris 
todo dia queimados na atmos-
fera resultando em dióxido de 
carbono, e mais de 5 bilhões 
de toneladas de carbono, CO2, 
o principal gás do efeito estu-
fa”, afirma Napoleão Esberard.

“A Embrapa vislumbra, 
pois, tais cenários vindouros 
de aumento da temperatura 
global à agricultura brasilei-

ra, em especial a do Semiári-
do nordestino, que já sofre-
ria horrores ao aumento de 
apenas dois graus na tem-
peratura na terra, como a sa-
linização do solo e a grande 
evapotranspiração”, observa 
o gestor da Embrapa.

Para se ter ideia,  o açude 
de Boqueirão, que abastece 
Campina Grande, prossegue 
ele, e outros dezenove mu-
nicípios da região, perde 
diariamente mais água por 
evapotranspiração que para 
o consumo humano e para ir-
rigação. “Cada milímetro que 
cai evapora como se fosse uma 
chuva invertida”, compara Na-
poleão Esberard. É como se 

no Semiárido chovesse inver-
tido. Além dos nossos solos 
nordestinos serem bastante 
rasos, mal conservados e ero-
didos”, destaca. 

Proteção dos solos
A fragilidade e ameaça 

aos solos agricultáveis do 
Semiárido nordestino é as-
sustadora, segundo Napoleão 
Ebernard. Segundo ele, a na-
tureza leva mil anos para for-
mar um centímetro de solo 
no Semiárido, enquanto nas 
regiões temperadas da Europa, 
esse tempo é de duzentos anos 
para formar solos muito mais 
profundos que os nossos. Daí, 
no Sertão nordestino haver 

só palmo de solo, lamentav-
elmente mal conservado pelo 
agricultor que ainda o cultiva 
ladeira abaixo, ao invés de ob-
servar curva de nível”, lamen-
ta o pesquisador.

Napoleão Esberard, da 
equipe fundadora do Centro 
Nacional de Pesquisa do Al-
godão de Campina Grande, 
é o mentor da Lei 9.123, de 
Proteção dos Solos da Paraí-
ba, apresentada pelo depu-
tado Assis Quintans, sancio-
nada pelo governador José 
Maranhão em 2010, que dis-
põe sobre a preservação dos 
solos no Estado.

“Nós temos grandes pro-
jetos a serem submetidos ao 

Ministério da Integração Social, 
e já existe miniprojetos em seis 
pontos na Paraíba, fomentan-
do a Lei de Proteção dos Solos 
pela Paraíba”, informou Na-
poleão Esberard, esclarecendo 
em seguida que a lei responsa-
biliza as autoridades por crime 
de omissão na defesa do solo, 
um patrimônio de todos.

O administrador da 
Embrapa tem uma visão 
catastrófica e futurista do 
uso do solo, avaliando que 
daqui a quinze anos as ci-
dades vão ter que produzir 
metade do que comem por 
não vai haver mais solos, e 
que serão comuns os edifícios 
de produção de comida. 

Napoleão Esberard diz 
estar alarmado com os es-
tragos causados por fábri-
cas de cerâmicas, de tijolos 
e telha na região Nordeste, 
“devastando o que resta das 
Caatingas e exterminando os 
melhores solos de massapê, 
que é a matéria prima da in-
dústria cerâmica”.

Nova tecnologia 
Ele lamenta o evento da 

conferência Rio+20, que ocor-
reu em Fortaleza (CE), onde 
se falou tudo sobre questões 
socioambientais, menos da 
degradação do solo da região.

“Nós já temos tecnolo-
gia de cimento e sisal, de-
senvolvida na Embrapa jun-
to com uma universidade, 
que é mais resistente que 
cimento armado com ferro 
dentro”, garante Napoleão 
Esberard. 

Segundo diz pesquisa-
dor, se fosse posto em prática 
a Lei de Proteção dos Solos 
nos Estados nordestinos, e 
aplicando as novas tecnolo-
gias de materiais da Embra-
pa, os melhores solos agri-
cultáveis seriam protegidos.

Napoleão de Macedo (com microfone) destaca a pesquisa com mamona cujo óleo tem mais de mil aplicações em centenas de setores

“A proteína do gergelim é essencial 
em aminoácidos essenciais que o orga-
nismo humano não produz”, revela o 
pesquisador de oleaginosas da Embrapa, 
ele próprio um consumidor da oleagino-
sa. Segundo Napoleão Ebermard, uma 
colher de sopa de gergelim vale por uma 
lata de sardinha. E dá uma receita: mis-
turar linhaça, uma colher de chá gerge-
lim, suco, no liquidificador. 

A Embrapa desenvolve importantes 
projetos envolvendo essa cultura agrí-
cola, que beneficiam hoje, inclusive, 
uma comunidade no Estado do Piauí, 
que exporta gergelim orgânico para a 
Europa, atualmente.

O gergelim é uma cultura de peque-
no custo e ciclo de produção bastante 
curto, de 98 dias, além de conviver bem 
com o Semiárido nordestino. A variedade 
desenvolvida pela Embrapa de Campina, 
a gergelim BR-E Seda, armazena 60% de 
óleo especialíssimo para a saúde humana.

A pesquisa da Embrapa junto com 
uma universidade está desenvolvendo 
o óleo ideal para o consumo humano,  
que é uma mistura de óleo de soja, 
20%; amendoim, 40%; gergelim, 20%, 
e maracujá, 10%, isto em termos de áci-
dos graxos, que já é tese de doutorado.

A Embrapa de Campina Grande 
desenvolve ainda projeto envolvendo 
o agave azul ou o sisal, no país, e na 
Austrália, para produzir açúcar à base 
de frutose e cachaça. 

O agave serve ainda para fazer cor-
da, fibra altamente resistente para a 
indústria automobilística, substituindo 
a fibra de vidro que é cancerígena, e na 
construção civil, e para a proteção aos 
solos de massapé. 

Maior empresa do planeta
A Embrapa, que surgiu na primeira 

metade da década de 1970, no regime 
militar, devido uma crise de alimentos 
no Brasil, é hoje um dos maiores expor-
tadores de comida do mundo, embora 
só usando 10% dos 500 milhões de hec-
tares disponíveis. 

“É graças à empresa que o Brasil é 
hoje a 5º potência agrícola, produzindo 
tudo que precisa e exportando carne, 
soja, milho, algodão, álcool, além de 
possuir um potencial para 70 milhões de 
hectares de agricultura. E, ainda, capaz 
de substituir 70% do diesel mundial. 

A maior empresa de pesquisa do se-
tor de agricultura tropical do planeta, a 
Embrapa, tem orçamento de 1 bilhão e 
100 milhões. O custeio da unidade de 
Campina Grande, em torno de 6 mi-
lhões, é um dos menores das unidades 
brasileiras da Embrapa. 

Segundo o pesquisador, 4 milhões 
desse total de custeio da empresa, é 
captado em projetos internacionais, 
fundos setoriais, por exemplo, da Finep. 
A empresa federal paga os salários dos 
pesquisadores e pessoal de apoio.

Recursos humanos
Ele disse que 218 pessoas, nos quais 

se incluem 60 pesquisadores doutores, 
analistas com mestrado e doutorado, tra-
balham no Centro da Embrapa de Campi-
na. Atualmente 25 alunos fazem o mes-
trado e doutorado, através da instituição, 
e mais 300 estudantes sob o sistema on 
line de universidade aberta.

A Embrapa é hoje, na verdade, uma 
empresa internacional de produção e 
transferência de tecnologias para outros 
países, sobretudo países africanos, ex-
colônias da França e de Portugal, com o 
aval de grandes órgãos governamentais 
que combatem a fome no mundo. 

O gestor da Embrapa afirma que 
35% dos 60 doutores PHDs da Embrapa 
campinense estão atuando em cinco es-
tados brasileiros.

A Embrapa de Campina, que já lan-
çou cinco cultivares de algodão colorido, 
está apostando muito nos próximos anos 
no sucesso da cultivar de algodão azul 
para a produção de jeans sem tingimento.

O último balanço social da Embrapa 
registra a geração de 75 mil empregos 
gerados diretos, produção de 64% da 
semente do Brasil, e o 4º banco genéti-
co do mundo. E mais 40% das patentes 
do Brasil. Para cada 1 real investido, a 
empresa de pesquisa agropecuária na-
cional gerou 8, 62 reais. 

A Embrapa nacional dispõe de uma 
minibiblioteca que guarda as publica-

ções da empresa, programa de rádio, o 
Prosa Rural, e Dia de Campo eletrôni-
co, incubação de empresas, que ensina 
como ganhar com tecnologia junto com 
o Sebrae.

Usina de biodiesel em CG e mestrado
Aproveitando essa onda de prestígio 

internacional da Embrapa, o diretor pre-
sidente da unidade da Paraíba, de plan-
tas de fibras e oleaginosas, Napoleão Es-
berard, sonha em instalar uma usina de 
biodiesel em Campina Grande, no valor 
de 2 milhões, para atender as demandas 
de pesquisas de universidade e de cursos 
de Engenharia de Produção existentes na 
cidade e em outros campi paraibanos.

A usina de biodiesel visa, em princí-
pio, atender os alunos do mestrado em 
Ciências Agrárias, na área de agrobioe-
nergia e agricultura familiar, da Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB) e da 
Embrapa, na qual no curso de pós-gra-
duação Napoleão Esberard é professor 
voluntário.

As inscrições das vinte vagas do 
mestrado, oferdadas pela UEPB em 
Embrapa, acontecem em outubro e no-
vembro deste ano, e os trabalhos aca-
dêmicos englobam três linhas de pes-
quisa, quais sejam, energias renováveis 
e biocombustível, agricultura familiar e 
sustentabilidade, e biotecnologia e me-
lhoramento vegetal. As aulas começam 
em março do próximo ano.

Gergelim, um óleo ideal para o consumo humano
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Instrução garante 
vaga para deficiente

Brasília – A instrução norma-
tiva (IN) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), que definiu procedi-
mentos para fiscalização das cotas 
de pessoas com deficiência nas em-
presas, representa um avanço para a 
garantia desse direito, avaliou o inte-
grante do Sindicato Nacional dos Au-
ditores Fiscais do Trabalho (Sinait), 
Fernando André Sampaio Cabral, que 
acompanha os debates sobre o tema 
para a instituição.

“Havia situações em que 
não sabíamos como proceder. Essa 
instrução deixa mais claro vários 
pontos, inclusive técnicos e procedi-
mentais – como a documentação das 
empresas e a ciência das pessoas 
com deficiência de estarem sendo 
contratadas por meio de cota”, ex-
plicou o auditor. Segundo Cabral, a 
IN 98, publicada no Diário Oficial da 
União na última semana, define a 
conceituação e o tratamento das 
pessoas com deficiência de acordo 
com a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU).

Mais de 10,5 milhões têm descontos
contas de telefone e luz

Benefício é destinado à família 
do CadÚnico com renda 
mensal de até meio salário

Mais de 10,5 milhões de 
famílias brasileiras recebem 
descontos em suas contas de 
energia elétrica, com o be-
nefício da tarifa social, con-
forme informou o Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS).

Tem direito ao benefício 
a família inscrita no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda 
mensal de até meio salário 
mínimo por pessoa. O salá-
rio mínimo em 2012 é de R$ 
622,73. O desconto vai de 
10% a 65%, dependendo do 
consumo de energia. “Para 
consumo de até 30kWh, por 
exemplo, o desconto é de 
65%”, explica o especialis-
ta em regulação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) Henrique Tavares.

Para começar a rece-
ber o benefício, as famílias 
já cadastradas no Cadastro 
Único devem solicitar a ta-
rifa diretamente nas conces-
sionárias de energia elétrica 
de sua região. Mais informa-
ções podem ser obtidas pe-
los serviços de atendimento 
aos consumidores das pró-
prias concessionárias, na 
ouvidoria da Aneel (167) ou, 
ainda, na ouvidoria do MDS 
(0800 070 2003).

A Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica existe desde 
2002, mas houve mudanças 
nas regras para a sua con-
cessão em janeiro de 2010. 
Antes, o benefício era conce-
dido automaticamente para 
residências com consumo 
de até 80kWh, independen-
te da renda familiar.

As regras foram alte-
radas para que o programa 
beneficiasse realmente fa-
mílias de baixa renda. “An-
tigamente, quem consumia 
mais de 80kWh não tinha di-
reito ao benefício. Verifica-
mos que as famílias de bai-
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xa renda, por muitas vezes 
terem mais integrantes na 
família e eletrodomésticos 
antigos, consumiam mais 
energia do que o estabele-
cido”, disse a coordenadora 
de Gestão de Processos de 
Cadastramento do MDS, Ana 
Gabriela Sambiase.

Embora só em 2012, 1,5 
milhão de famílias se tornou 
beneficiária do programa, 
Sambiase ressalta que, das 16 
milhões de famílias cadastra-
das no CadÚnico, estima-se 
que 6 milhões não têm des-

conto em suas contas de luz.
 
Telefone Social
Outro serviço direcio-

nado às famílias de baixa 
renda inscritas no Cadastro 
Único é o Acesso Individual 
Classe Especial (Aice), mais 
conhecido como Telefone 
Social. 

Por meio do Telefone 
Social, uma família de bai-
xa renda poderá pagar, em 
média, R$ 13,31 pela assi-
natura de telefone fixo com 
franquia mensal de 90 mi-

nutos para chamadas locais 
para telefones fixos. “As con-
cessionárias são obrigadas a 
instalarem o serviço em lo-
calidades urbanas que já dis-
ponham do serviço de telefo-
nia fixa para as famílias que 
atendam aos critérios esta-
belecidos. Estamos realizan-
do estudos para alavancar o 
acesso, também, de morado-
res de áreas rurais”, destacou 
o gerente de Planejamento e 
Contratação da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), Ricardo Itonaga, 

durante a teleconferência. 
De acordo com ele, estão 
sendo atendidas pelo servi-
ço, primeiramente, as famí-
lias cadastradas com renda 
familiar por pessoa de até 1 
salário mínimo. A partir de 
8 de junho de 2013, o ser-
viço será oferecido às famí-
lias cadastradas com renda 
familiar por pessoa de até 
2 salários mínimos. Por fim, 
a partir de 8 de junho de 
2014, serão contempladas 
todas as demais famílias ca-
dastradas.

As famílias inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com renda mensal de até 
um salário mínimo, receberão, até o fim do 
mês, carta de aviso das empresas de telefo-
nia fixa, com informações sobre o telefone 
popular, cujo valor mensal da conta varia 
entre R$ 12,62 e R$ 14,80, com impostos, a 
depender do Estado ou no Distrito Federal.

O telefone popular é uma determina-
ção do Governo Federal, do qual as empre-
sas de telefonia fixa deverão ofertar valo-
res diferenciados de tarifas. Famílias com 
até um salário mínimo já podem solicitar o 
telefone popular. 

Esse telefone possui as mesmas carac-
terísticas do fixo convencional, mas com 
assinaturas reduzidas e parcelamento da 
taxa de habilitação, que varia de R$ 39,16 
a R$ 39,99. A assinatura mensal dá direito a 
falar 90 minutos em chamadas locais para 
outros telefones fixos durante um mês. 
Para fazer ligações além deste limite, para 
celulares ou em chamadas de longa distân-
cia nacional e internacional, é necessário 
inserir créditos, como em um telefone pré-
-pago. O texto a ser enviado pelas empre-
sas às famílias deve conter o valor da habi-
litação, da assinatura mensal com franquia 
de 90 minutos para aquele Estado, do mi-
nuto excedente local, valores dos minutos 
para outros serviços de telecomunicações 
de longa distância e forma de tarifação.

Família recebe carta de aviso de telefone popular

Como aderir

Os interessados em aderir ao telefone popular devem, primeiro, estar cadastrado no Cadastro Único, com infor-
mações atualizadas há pelo menos dois anos. O responsável pela família deve entrar em contato com a empresa 
de telefonia fixa que atende sua região, tendo em mãos o número do CPF e Número de Identificação Social (NIS). 
Esse contato pode ser feito por telefone celular, por orelhão ou mesmo em uma de suas lojas.
l Para os moradores de todos os Estados da região Nordeste, além do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Pará, Amapá e Amazonas, o preço máximo da assinatura (sem impostos) foi fixado em R$ 9,73 e o minuto 
em R$ 0,072, com leves variações. Para pedir o telefone popular, o interessado deverá ligar no número 0800 031 
0001.
l Para os moradores de todos os Estados das regiões Sul e Centro-Oeste, além de Tocantins, Rondônia e 
Acre, a assinatura máxima fica em R$ 9,84 (sem impostos) e o minuto em R$ 0,079, com leves variações. 
Para essas regiões, é necessário ligar para 10314. No Estado de São Paulo, o minuto é o mais caro do país: R$ 
0,095. A assinatura máxima é de R$ 9,48 (sem impostos). Os moradores do Estado devem ligar para 10315 para 
aderirem.

Tarifa Social de energia elétrica oferece descontos de 10% a 65% e tarifa telefônica tem valor mensal variando de R$ 12,62 a R$ 14,80

lei de cotas deve 
incluir 56 mil negros

Brasília - A ministra da Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir), Luiza Bairros, disse que 
a Lei de Cotas, sancionada na noite da 
última quarta-feira, pela presidente 
Dilma Rousseff, deverá ampliar de 
8,7 mil para 56 mil o número de es-
tudantes negros que ingressam anu-
almente nas universidades públicas 
federais.

A lei determina que as univer-
sidades públicas federais e os insti-
tutos técnicos federais reservem, 
no mínimo, 50% das vagas para es-
tudantes que tenham cursado todo 
o Ensino Médio em escolas da rede 
pública, com distribuição das vagas 
entre negros, pardos e indígenas.  

Segundo a ministra, a asso-
ciação de critérios sociais e raciais 
para as cotas foi a solução “politica-
mente possível” para tentar reverter 
a desigualdade no acesso ao Ensino 
Superior público. “Todo o esforço ao 
longo do tempo foi no sentido de se 
constituir cotas para negros. Mas as 
propostas são colocadas de acordo 
com o grau de maturidade política da 
sociedade”, avaliou.

Polícia se integra à 
comunidade no Rio

Rio de Janeiro - A Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) Macacos, 
em Vila Isabel, na zona Norte da 
capital fluminense, inaugurarou 
ontem o Núcleo de Apoio e Proximi-
dade (NAP), um centro voltado ao 
atendimento à população. O espaço 
vai concentrar diversos projetos 
e atividades educativas, sociais e 
culturais desenvolvidos pela polícia 
nas áreas beneficiadas pela UPP.

A Coordenadoria de Polícia 
Pacificadora informou em nota 
que o núcleo funcionará no prédio 
da União dos Discípulos de Jesus 
(UDJ), uma construção de três 
andares, localizada no Morro dos 
Macacos e cedida para abrigar o NAP. 
No local, já funcionou um asilo e um 
hospital, mas recentemente estava 
desativado.

Uma das estratégias utilizadas 
pelas UPPs é oferecer projetos sociais 
para a população com o objetivo de 
promover a integração entre policiais e 
moradores das comunidades. Segundo 
a coordenadoria, a UPP Macacos, inau-
gurada em novembro de 2010, vem 
desenvolvendo desde sua criação esse 
tipo de iniciativa. 
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Direitos humanos
País terá sistema de monitoramento integrado

Rio de Janeiro – A ministra Maria 
do Rosário, da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da Repú-
blica, anunciou ontem, durante o 1º, 
Encontro Internacional sobre Planos 
de Ação em Direitos Humanos, no Rio, 
que até o fim do ano o Brasil terá um 
sistema integrado de monitoramento 
das ações de direitos humanos que se-
rão delineadas pelo Governo Federal.

“Hoje, o Brasil não tem um sis-
tema de monitoramento. Juntamente 
com o Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e outras instituições, estamos produ-
zindo um levantamento de como mo-
nitorar ano a ano os direitos humanos 
de nossa população”, disse a ministra. 
Ela citou as áreas de saúde, moradia, 
segurança, presídios e penitenciárias, 
a situação dos povos indígenas, do 
racismo, das mulheres, pessoas com 
deficiência, enfim, das populações es-
pecialmente vulneráveis, entre outras.

Programa
Ao participar da abertura do en-

contro no Ministério Público do Es-
tado do Rio, Maria do Rosário falou 
sobre a terceira edição do Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNH-
3), que orienta as ações do governo no 
setor e a importância da participação 
da sociedade civil na fiscalização do 
programa. “Esse desafio não é possí-
vel vencer sem a sociedade civil. Um 
governo tem que ser, de fora para den-
tro, instigado a fazer o que deve. Os 
direitos humanos não são do Estado, 
mas da própria sociedade”.

A ministra informou que o Con-
selho Nacional de Direitos Humanos 
já aprovou a criação de um grupo 
especial para a sociedade civil moni-
torar o plano e que a secretaria está 
realizando consulta pública para os 
conselhos de direitos humanos deci-
direm que organizações sociais de-
vem participar da comissão.

A ministra considerou a hipótese 
de convidar relatores independentes 
para fiscalizar as ações do plano nacio-
nal, a fim de “produzir um diagnóstico”. 
O evento está sendo organizado pelo 
Alto Comissariado das Nações Unidas 
(ONU) para os Direitos Humanos, com 
o apoio do governo do estado do Rio e 
do Distrito Federal do México.
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Flávia Villela
Da Agência Brasil

Brasília – O Conselho de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH) restabeleceu a comissão 
especial responsável por apurar de-
núncias de violações aos direitos do 
povos indígenas guarani kaiowá e 
ñandeva que vivem em Mato Grosso 
do Sul. A resolução do órgão vincula-
do ao Ministério dos Direitos Huma-
nos foi publicada na segunda-feira 
passada, no Diário Oficial da União, 
que traz também as resoluções sobre 
a recomposição de outros três grupos 
e a determinação de que uma quinta 
comissão especial seja criada, esta 
para tratar do direito à habitação.

Criada em 2009, a Comissão 
Especial Guarani Kaiowá é formada 
por representantes do governo e da 
sociedade civil, como o Conselho In-
digenista Missionário (Cimi), que ale-
ga que o grupo nunca funcionou de 
forma eficaz, não tendo contribuído 
para dar maior segurança aos indíge-
nas de Mato Grosso do Sul, conforme 
comprovam os assassinatos de lide-
ranças indígenas que continuaram 

acontecendo no Estado.
O restabelecimento da comissão 

já vinha sendo defendido pela própria 
ministra dos Direitos Humanos, Maria 
do Rosário, desde, pelo menos, dezem-
bro de 2011, quando ocorreu a 209ª 
reunião ordinária do CDDPH, durante a 
qual a recomendação foi aprovada por 
unanimidade dos conselheiros. A de-
cisão ocorre quase três semanas após 
um novo conflito entre índios guarani 
kaiowá e fazendeiros, que, segundo o 
Cimi, terminou com vários índios feri-
dos e um desaparecido.

Comissão
De acordo com a Resolução nº 

23, assinada pela ministra Maria 
do Rosário, que preside o CDDHP, a 
comissão funcionará por 120 dias, 
prazo que poderá ser prorrogado 
por mais 120 dias. O grupo continu-
ará sendo presidido pelo corregedor-
-geral do Ministério Público Federal 
(MPF), subprocurador-geral da Re-
pública Eugênio José Guilherme de 
Aragão, mestre em direito interna-
cional de direitos humanos.

Também vão integrar a comis-
são o professor de direito interna-

cional humanitário e consultor le-
gislativo do Senado Federal, Tarciso 
Dal Maso Jardim; o ouvidor nacional 
de Direitos Humanos, Bruno Renato 
Nascimento Teixeira; o coordenador-
-geral do Programa de Proteção aos 
Defensores dos Direitos Humanos, 
Igo Martini; e representantes do Mi-
nistério das Relações Exteriores, da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), 
do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi) e da Secretaria Nacional de 
Articulação Social da Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República.

Sistema prisional
O CDDPH também decidiu re-

compor a comissão especial criada 
em 2004 para coordenar e monitorar 
a implementação do Pacto para Me-
lhoria do Sistema Prisional do Esta-
do de Rondônia; a comissão especial 
formada em 2011 para apurar casos 
de violência no campo na região co-
nhecida como Terra do Meio, no Pará, 
e o grupo de trabalho instituído em 
2010 para acompanhar e monitorar 
a implementação de projetos direcio-
nados às comunidades indígenas da 
região do Cinta Larga (oeste da Ama-

zônia Legal). 
Segundo a assessoria do Mi-

nistério dos Direitos Humanos, a 
publicação simultânea das várias re-
soluções foi mero procedimento ad-
ministrativo.

Também será constituído um 
grupo de trabalho para tratar do di-
reito à moradia adequada. Formado 
por representantes do governo e de 
movimentos sociais como a Confe-
deração Nacional das Associações 
de Moradores (CONAM); Movimen-
to Nacional de Luta pela Moradia 
(MNLM); União Nacional por Mora-
dia Popular; Central de Movimentos 
Populares (CMP); Movimento Na-
cional da População de Rua; Fórum 
de Entidades Nacionais de Direitos 
Humanos (FENDH) e do Fórum Na-
cional de Reforma Urbana, o grupo 
deverá, além de promover um deba-
te nacional sobre o direito humano 
à moradia adequada, receber e mo-
nitorar denúncias de violações aos 
direitos humanos; elaborar e propor 
diretrizes para efetiva garantia do 
direito à moradia adequada e levan-
tar dados e informações relativas ao 
tema.

Rio de Janeiro e Curitiba  – O Códi-
go Brasileiro de Telecomunicações (CBT), 
espécie de “lei geral” que regulamenta 
o setor, completou na última segunda-
-feira 50 anos e, aproveitando a data, 23 
entidades da sociedade civil, como Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), Ins-
tituto de Defesa do Consumidor (Idec) e 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 
lançaram no Rio de Janeiro e em diver-
sas cidades brasileiras campanha pública 
pedindo a revisão do marco regulatório.

“Ele (o marco regulatório) deve re-
conhecer e afirmar o caráter público de 
toda a comunicação social e basear todos 
os processos regulatórios no interesse pú-
blico”, defendem as entidades, em nota.

A campanha, intitulada Para Expres-
sar a Liberdade – Uma Nova Lei para um 
Novo Tempo, remete às lutas de diversas 
entidades agregadas em torno do Fórum 
Nacional pela Democratização da Comu-

nicação (FNDC), espaço que normalmen-
te faz oposição aos fóruns e sindicatos 
patronais do setor. As entidades vêm de 
uma articulação iniciada no Fórum Social 
Mundial, no começo da década passada, 
e consolidada na 1ª Conferência Nacional 
de Comunicação, em dezembro de 2009.

Garantia
“A liberdade de expressão se garan-

te quando todos têm condições de se ex-
pressar, seja tendo acesso a serviços essen-
ciais, como o acesso à banda larga, seja 
tendo uma regulação e políticas públicas 
que garantam a diversidade de vozes e a 
pluralidade de ideias”, explica a advoga-
da do Instituto de Defesa do Consumidor 
(Idec), Veridiana Alimonti.

Esvaziada pela falta de parte do se-
tor empresarial, que desqualificou a con-
ferência e se negou a discutir o campo 
com a sociedade civil e o governo, embo-
ra tenha tido a participação de represen-
tantes das empresas de telecomunicações 
e, entre os empresários de comunicação, 
do Grupo Bandeirantes, a conferência 

teve mais de 600 propostas aprovadas, e 
a necessidade de revisão do CBT foi vota-
do de forma unânime.

Acesso
“Ela (a comunicação) é um direito e 

deve ser uma política pública. Para se ter 
liberdade é preciso ter acesso, com me-
canismos, e você tem de regulamentar”, 
disse a coordenadora do FNDC e diretora 
de comunicação da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Rosane Bertotti.

A fragmentação em leis específicas 
preocupa entidades que representam se-
tores de menor participação econômica, 
como a Associação Mundial de Rádios Co-
munitárias (Amarc).“Não dá para a gen-
te ter legislações específicas que sejam 
ruins para alguns setores, como a Lei de 
Rádios Comunitárias. A gente luta para 
que a comunicação como um todo seja 
discutida nesta nova lei, com uma comu-
nicação plural, diversa, regional. Grande 
parte disso já está na Constituição”, diz 
o representante brasileiro da associação, 
Artur William. Segundo a entidade há 

cerca de dez mil rádios comunitárias no 
país, das quais pouco mais de 4,4 mil es-
tão legalizadas. Entre rádios e televisões 
comerciais brasileiras, segundo dados do 
Ministério das Comunicações, há cerca de 
12,5 mil emissoras e retransmissoras.

Entre as reivindicações que envolvem 
o direito à comunicação e à democratiza-
ção das comunicações estão o fim do oli-
gopólio no setor, com a desconcentração 
das concessões; fim da propriedade cru-
zada (permissão de que um grupo geren-
cie mais de um meio de comunicação na 
mesma cidade, principalmente no rádio e 
na televisão); fomento à produção inde-
pendente nacional; regulação da relação 
de políticos com a propriedade de meios 
de comunicação.

O Ministério das Comunicações infor-
mou que o projeto de marco regulatório 
elaborado no final do governo Lula conti-
nua “em estudo”. A Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) 
e a Associação Nacional dos Jornais (ANJ), 
informaram que não pretendem se mani-
festar a respeito da campanha.

Lançada campanha pela liberdade de expressão
DemoCrAtizAção DAS teleComuniCAçõeS

Comissão vai apurar violações em Mato Grosso
Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

Guilherme Jeronymo e 
Fernando César Oliveiraf
Da Agência Brasil

Ministra Maria do Rosário afirma que “os direitos humanos não são do Estado, mas da própria sociedade”, cuja ação de fiscalização será feita todo o ano



Troféu Heitor Falcão
A SOCIEDADE PARAIBANA  tem encontro mar-

cado hoje no Tropical Hotel Tambaú, para assistir a 
entrega do Troféu Heitor Falcão, evento realizado 
pelo colunista Abelardo Jurema Filho para homenagear 
personalidades do cenário paraibano.

Após a cerimônia de premiação no auditório Sérgio 
Bernardes, com apresentação de Linda Carvalho e Fer-
nanda Albuquerque, os convidados serão recepcionados 
no Salão Parahyba com a banda Sout Beatle.
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Diógenes e Anadélia Sousa, ela está aniversariando hoje

Momento feliz da advogada Maria Diniz Barros que é a aniversariante de hoje
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Jornalistas Agnaldo 
Almeida e Maria Hele-
na Rangel, empresárias 
Valéria Vidal, Anadélia 
Falcão de Sousa e Judy 
Miranda de Assis, Sras. 
Iraná Simões, Sônia 
Falcão Gurgel e Mabel 
Mariz, executivos Le-
conte Coelho e Sérgio 
Farias, médicos Geraldo 
de Almeida Cunha Filho e 
Yone Fernandes, dentista 
Gerlane Brito, professora 
Josélia Chaves, advogada 
Maria Diniz Barros, 
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Toda vez que alguém 
me diz que o assunto é 
complexo, vou logo 
tirando o talão e 
preenchendo o cheque”

“As duas palavras
 mais belas em 
qualquer língua são 
Cheque Anexo”

FLAVIO RANGEL DOROTHY PARKER

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O advogado Marcos Pires 
anunciando que o grupo Nas Ruas 
estará novamente real izando 
manifestações nas ruas da Capital 
paraibana.

   Será no próximo dia 7, em pleno 
desfile do Dia da Independência e, para 
isso, está convocando os interes-
sados em combater a corrupção 
para uma reunião logo mais às 
19h no MAG Shopping para definir 
as ações.

Zum Zum Zum
   Quem chega hoje de São Paulo com mil e uma novidades para a primavera 
verão da Baú Chic é a empresária Auxiliadora Cardoso. 

   A estimada Zélia Teotônio se prepara para ainda este ano retornar 
de vez para a terrinha. Ela está em João Pessoa, retorna em outubro para o 
Ceará, mas depois, definitivamente, voltará a residir em João Pessoa para 
alegria das amigas.

Amigos para sempre: Milton Nóbrega, Agnaldo Almeida que hoje 
aniversaria, Martinho Moreira Franco e Nonato Guedes
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Estimados Roziane e Leconte Coelho, ele é o aniversariante de hoje

O CLUBE AMIGAS  Para 
Sempre brindou suas convidadas 
da reunião deste mês de agosto, 
na última segunda-feira, com um 
desfile de roupas muito bacanas 
da boutique Dress, de Socorro Bri-
to da Mata. O evento foi realizado 
no Sonho Doce, onde na passarela 
o destaque ficou para os modelos 
da marca Condotti.

Amigas

Editores e autores
O FESTIVAL DE ARTE DE AREIA continua agitando culturalmente o 

Brejo paraibano e hoje promove lançamentos de livros e exposições dos 
autores Zélia Almeida, Carlos Alberto Azevedo, Josélio Fideles de Sousa, 
com apresentação dos editores Cidoval Moraes e Ronaldo Andrade.

Coordenadas pelo historiador José Octávio de Arruda Melo, no do-
mingo, as apresentações vão ser dos editores Antônio Clarindo Barbosa, 
Ronaldo Andrade e Juca Pontes, com exposição dos autores Antônio do 
Cordel, Ricardo Anísio e Nonato Guedes.

OS FASHIONISTAS comemoram hoje 
um ano do Café com Moda que será realizado 
no espaço de eventos do Sebrae, a partir 
das 18h30. O evento terá debates com 
os blogueiros de moda Renata Uchôa, da 
Closet da Rê, Agda Aquino, da Moda com 
Conteúdo, Ceicinha Figueiredo, da Estilo 
C e Alex Cavalcanti, da Cama com Léon, 
mediados por Clara Torres, do Pensando 
em Moda.

Super Heróis

O ASSUSTADO,  
evento de sucesso 
realizado há mais de 10 
anos por Ruth Avelino, 
acontece hoje no Pan-
orâmico, do Clube Cabo 
Branco. Em ritmo de 
Super Heróis de todas 
as gerações, informa 
ela.

Beleza na passarela da Dress: Top model paraibana e designer 
Patrícia dos Anjos e a paulista Tina Andreole
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Eleições

ACONTECE HOJE 
a primeira eleição direta 
que vai escolher cinco 
membros efetivos e cinco 
suplentes para o Conselho 
Superior da Defensoria 
Pública do Estado da 
Paraíba. O pleito será na 
sede do Procon e concor-
rem 38 candidatos.

Café com Moda

O UNIPÊ vai realizar, segunda e 
terça-feira vindouras, a 5ª Jornada de 
Negócios do Curso de Administração. A in-
scrição é gratuita e podem ser feitas até 
o próximo domingo no site www.unipe.br.

Jornada de Negócios
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Implantação na PB só em 2014
lei de cotas

Polícia caça bandidos 
que explodiram caixa 
eletrônico na capital
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O sistema de cotas para 
universidades federais em 
todo o país não deve ser im-
plantado este ano na Paraíba. 
As três principais instituições, 
duas delas com inscrições 
abertas para os vestibulares, 
só farão alguma modificação 
a partir dos processos seleti-
vos que serão realizados no 
próximo ano para acesso nas 
turmas de 2014, foi o que ga-
rantiram o pró-reitor de gra-
duação da Universidade Fe-
deral da Paraíba, o presidente 
da Câmara Superior de Ensi-
no da Universidade Federal 
de Campina Grande e o pró-
-reitor de ensino do Instituto 
Federal de Educação, Ciência, 
Tecnologia da Paraíba. 

No Estado a UFPB e o 

UFPB, UFCG e IFPB só 
farão modificações a partir 
do PSS do próximo ano

Diovanne Filho
diovannefilho@yahoo.com.br
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IFPB já possuem um sistema 
de cotas próprio, que, após 
esta lei, deverão sofrer mo-
dificações. O pró-reitor de 
graduação da UFPB, Valdir 
Barbosa, revelou que o Pro-
cesso Seletivo Seriado 2013, 
que encerra as inscrições no 
próximo dia 5, utilizará ape-
nas a cota já existente, com 
35% das vagas destinadas a 
alunos da  rede pública.

“Para as cotas da UFPB 
o candidato deve ter cursa-
do no mínimo três anos do 
Ensino Fundamental e todo 
o Ensino Médio em escola 
pública. E para esta nova lei 
teremos um tempo de adap-
tação, como diz o próprio 
texto, além de uma decisão 
do Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe) para sabermos 
como iremos implantá-lo”, 
disse Valdir Barbosa.

O IFPB já destina me-
tade das vagas para egres-
sos de escolas públicas e 
assentados do Movimento 

dos Sem-Terra, no caso dos 
cursos técnicos. Para os cur-
sos superiores, as cotas não 
atendem a estudantes da 
rede pública, e sim para pes-
soas que residem em cidades 
da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Pernambuco.

O pró-reitor de ensino, 
Paulo de Tarso, revelou que 
no processo seletivo para os 
cursos técnicos que estão 
com inscrições abertas não 
haverá nenhuma modifica-
ção. Ele disse que para os 
cursos superiores só terá 
algum posicionamento após 
uma reunião em todos os 
onze campi da instituição.

“A lei dá um ano para 
esta adaptação. No caso dos 
técnicos só podemos saber 
como será a implantação a 
partir do ano que vem, e no 
caso dos cursos superiores 
dependemos também da pu-
blicação do decreto que será 
feita nas próximas semanas 
para vermos o que será de-
cidido em  acordo com todos 

Saiba Mais

A Universidade Federal de 
Campina Grande é a única ins-
tituição federal que não possui 
um sistema de cotas já implan-
tado. A adaptação desta lei, re-
velou o presidente da Câmara 
Superior de Ensino, Vicemário 
Simão, só começará a ser feito a 
partir do vestibular 2014, pois 
as inscrições do processo para 
2013 começou ontem.

“Tanto para 2013.1 como 
para 2013.2 nosso vestibular 
transcorrerá normalmente. 
Após isso veremos como será 
a adaptação, mesmo porque 
se trata de um texto novo e que 
as universidades federais terão 

até 2016 para implantarem 
este sistema em seus proces-
sos seletivos”, explicou.

A UFCG mudou o vestibu-
lar deste ano. As vagas destina-
das a cada semestre são pre-
enchidas agora com processos 
seletivos independentes. Estão 
abertas as inscrições para o pe-
ríodo 2013.1. É bom lembrar 
ainda que o candidato que não 
for aprovado neste processo, 
poderá se inscrever na seleção 
para 2013.2 normalmente.

Sindicato questiona lei
O presidente do Sindicato 

dos Estabelecimentos de Ensi-

no da Paraíba, Odésio Medei-
ros, revelou que os represen-
tantes das escolas particulares 
não são contra a lei. Segundo 
ele, a forma como as vagas são 
destinadas após os processos 
seletivos com sistema de cota 
deveria ser modificado.

“Não temos o que fazer. É 
Lei, as universidades deverão 
implantar este sistema. Só acho 
que as vagas remanescentes 
nas cotas de inclusão deveriam 
ser preenchidas também pela 
cota universal. Atualmente ve-
mos estas vagas apenas sendo 
ocupadas por graduados, mas 
isso deveria mudar”, disse.

UFCG é a única que não possui sistema

A  Nova Lei
As instituições terão quatro anos para se adaptar à lei. Pelo texto aprovado, metade das vagas será reservada para 

alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escola pública. Desse total, metade das vagas será para estudantes com 
renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. A outra parte será destinada a alunos negros, pardos e índios. 
O sistema de cotas vai se basear no desempenho do candidato no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Vestibulares
l IFPB - Inscrições de 3 de setembro a 19 de outubro pelo www.ifpb.edu.br
l UFPB - Inscrições se encerram no dia 5 de setembro pelo www.coperve.ufpb.br
l UFCG - Inscrições se encerram no dia 26 de setembro pelo www.comprov.ufcg.edu.br

Estudantes do Campus I da Universidade Federal 
da Paraíba, em João Pessoa, entregaram ontem uma 
pauta de reivindicações ao chefe de gabinete da Rei-
toria. Acampados no hall do prédio desde a última 
quarta-feira (29), eles afirmaram que só sairão do lo-
cal quando as reivindicações forem atendidas. Entre 
os pedidos estão melhoria de políticas públicas para 
a assistência estudantil e abertura de diálogo com o 
reitor Rômulo Polari. 

Um dos representantes do movimento, o estu-
dante de Serviço Social, Lucas Bezerra, disse que ainda 
não foi marcada uma data para que haja uma discus-
são entre os estudantes e o reitor. “Vamos discutir a 
situação, chamar o Governo Federal para negociação 
e mostrar que estamos articulados nesta luta”, disse.

O chefe de gabinete Luiz Sousa Júnior disse que 
recebeu uma comissão formada por quatro alunos, 
mas eles não apresentaram uma pauta concreta. “Eles 
entregaram um documento solicitando audiência 
com o reitor para discutir a pauta de reivindicações, 
só que não havia pauta”, observou. Os estudantes 
devem apresentar um novo documento contendo os 
pontos que realmente querem reivindicar.

Enquanto o encontro com Polari não acontece, os 
alunos de diversos cursos estão incentivando a adesão 
dos que não participaram do movimento. “O momen-
to é de unirmos forças. Não dá para ficar em casa as-
sistindo aos acontecimentos. Somos solidários à greve 
dos professores e, aproveitamos a situação para fazer-
mos nossas reivindicações. Está na hora da universida-
de acolher melhor seus alunos e isso passa por melho-
rias na qualidade de ensino e em políticas públicas de 

assistência estudantil”, disse Hector Abdal, do Curso 
de Ciências Sociais, um dos líderes da ocupação.

Com barracas de camping armadas, faixas e carta-
zes, os estudantes prometeram permanecer no local 
até que haja um encontro com o reitor. Eles ressalta-
ram que a ocupação é por tempo indeterminado. 

“Não é um hotel cinco estrelas, mas é preciso que 
haja diálogo do governo, não apenas com os estudan-
tes, mas com todos aqueles que fazem a educação pú-
blica e gratuita no país”, assegurou Hector Abdal.

entenda o caso
A ocupação foi uma iniciativa dos estudantes por 

conta da falta de negociação do governo com os pro-
fessores da instituição depois que decidiram manter 
a greve em assembleia realizada nesta quarta-feira. 
“Estamos aproveitando este momento para nos orga-
nizarmos melhor. Estão ocorrendo diversas atividades 
voltadas para a classe estudantil e é necessário que os 
alunos estejam unidos e unificados”, alegou o estu-
dante de Ciências Sociais.

Além de dar mais visibilidade à greve dos pro-
fessores, pressionando o governo pela reabertura 
das negociações, a ocupação à Reitoria, segundo os 
estudantes, tem também o objetivo de exigir melhor 
qualidade dos laboratórios e da biblioteca, refeições 
gratuitas ou a preços acessíveis no Restaurante Uni-
versitário, internet em todo o Campus, dentre outros.

Alguns dirigentes de Centros Acadêmicos tam-
bém estão ocupando o local, junto com estudantes 
do movimento estudantil e outros simpatizantes. 
Quanto ao apoio do Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) ao movimento, ninguém se pronunciou. Como 
as eleições do diretório estão sub-júdice, o DCE está 
sem representante

Universitários que ocupam Reitoria 
entregam pauta de reivindicações

GReVe Nas FedeRais

Os estudantes querem melhoria nas políticas públicas para assistência estudantil e abertura de diálogo com o reitor

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Estudantes de graduação 
da UFPB são homenageados

Os estudantes de gradu-
ação da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) Leonardo 
Lima dos Santos e Thaís Bezer-
ra Mangeon Honorato foram 
homenageados no último dia 
25 em São Paulo, com men-
ção honrosa, durante a XXVII 
Reunião Anual da Federação 
das Sociedades de Biologia 
Experimental (FESBE), por 
descobrirem a existência de 
células imunológicas em ouri-
ços do mar. Segundo Leonardo, 
o homem tem vários tipos de 
células e não existia até então, 
nenhum relato em organismos 
do mar. “Essa menção honrosa 
foi muito importante e é um re-
flexo do nosso trabalho no la-
boratório da UFPB. Apesar de 
fazermos ciência com poucos 
recursos, diferentemente de 
outros grandes centros, faze-
mos com qualidade e estamos 
felizes por descobrir coisas no-
vas”, disse o homenageado. 

Leonardo enfatizou que 
essa é uma pesquisa básica que 
consiste em responder dúvi-
das e futuramente poderá ser-
vir para pesquisas aplicadas. 
A pesquisa teve orientação do 
professor Luis Fernando Mar-
ques Santos, e co-orientação 
da professora Patrícia Mirella 
da Silva Scardua, ambos do-
centes do Departamento de 
Biologia Molecular (DBM) do 
Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN).

 O objetivo principal do 
estudo é entender os mecanis-
mos moleculares e celulares 
que controlam a expressão 
destas proteínas nos mais di-
versos tipos celulares e a sua 
relação com os mais diferentes 
processos celulares. Tais prote-
ínas também são encontradas 
em seres humanos e são res-
ponsáveis pelo insucesso do 
tratamento quimioterápico de 
diversos tipos de tumores, sen-
do alvo de estudos científicos 
desde a década de 1970.

A XXVII Reunião Anual da 
Federação das Sociedades de 
Biologia Experimental que es-
colhe anualmente os melhores 
trabalhos científicos do país, 
reúne estudantes e pesquisa-
dores nacionais e estrangeiros, 
sendo o maior evento nacio-
nal na área de Biologia Expe-
rimental. Leonardo Lima dos 
Santos e Thaís Bezerra Mange-
on Honorato são estudantes do 
Curso de Ciências Biológicas 
da UFPB, bolsistas de iniciação 
científica (PIBIC/CNPq). 

Os trabalhos realizados 
por eles têm o título “Investiga-
ção da atividade funcional da 
proteína ABCC1 em celomóci-
tos do ouriço-do-mar *Echino-
metra lucunter*” e “Avaliação 
da capacidade fagocítica de 
celomócitos do ouriço-do-mar 
*Echinometra lucunter*”. Ou-
tras informações sobre esse as-
sunto podem ser obtidas pelo 
endereço eletrônico www.la-
bid.comze.com ou pelo telefo-
ne (83) 3216-7646.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Os estudantes Leonardo Lima e Thais Bezerra Mangeon



Polícia caça criminosos que 
explodiram caixa eletrônico

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de agosto de 2012

Um terminal do Banco 
do Brasil, com apenas um cai-
xa eletrônico, foi explodido na 
madrugada de ontem no final 
da Avenida Beira Rio, em João 
Pessoa. Tudo ficou destruído. 
A ação criminosa, segundo a 
polícia, foi de seis homens for-
temente armados com farta 
quantidade de bananas de di-
namite, que estavam em dois 
carros. Um veículo Corola foi 
totalmente queimado e aban-
donado no Altiplano Cabo 
Branco, próximo ao salão de 
festas Paço dos Leões. Não foi 
divulgado o valor monetário 
levado pelos acusados. Várias 
cédulas de R$100,00 e R$ 
50,00 reais ficaram espalhadas 
pela rua conforme os morado-
res. Um delegado especial será 
designado pela Gerência da 
Polícia Civil da Região Metro-
politana de João Pessoa para 
apurar o caso. Esta foi a 13ª 
explosão a agências bancárias 
em 2012 na Paraíba, sete so-
mente no BB.

Algumas cédulas foram 
recolhidas por peritos do Ins-
tituto de Polícia Científica. Os 
peritos também colheram 
alguns acessórios do veículo 
incendiado para tentar che-
gar aos acusados. O delegado 
Wagner Dorta, gerente da Po-
lícia Civil da Região Metropoli-
tana de João Pessoa informou 
que existem indícios dos assal-
tantes e que uma investigação 
minuciosa já está ocorrendo. 
“Não podemos adiantar nada, 
mas já estamos nas pistas de 
quem fez isto”, afirmou a auto-
ridade policial.

Wagner Dorta disse tam-
bém que a polícia está inves-
tigando a participação de 
alguns assaltantes de banco, 
recém-liberados das prisões 
na ação criminosa ao termi-
nal do BB, na madrugada de 
ontem. “Há seis meses que 
não tínhamos, na Capital, um 
fato deste. Temos informa-
ções de que alguns assaltan-
tes, que prendemos há meses 
atrás, ganharam a liberdade. 
Não queremos dizer que são 

Explosão aconteceu na 
madrugada de ontem no 
final da Avenida Beira Rio
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Cerca de 30 cães e 15 gatos em per-
feitas condições de saúde estarão par-
ticipando amanhã, a partir das 10h, de 
mais uma Feira de Adoção da Apaab 
– Associação de Proteção Animal Ami-
go Bicho, na Praça da Paz, no Conjunto 
dos Bancários, em João Pessoa. Resga-
tados pela Ong nas ruas da cidade, eles 
estão à espera de um dono que lhes dê 
carinho e amizade. 

Para adotar um dos bichinhos o 
candidato deverá preencher um ques-
tionário feito com os representantes da 
Apaab. Segundo a presidente da Ong, 
Maribel Amengual, o questionário re-
gistra o nome, endereço e telefone do 
adotante, além de informações sobre a 
adoção responsável.

“É muito importante que as pesso-
as saibam que os animais têm necessi-
dades e precisam de cuidados”, disse 
Maribel, esclarecendo que o adotante 
precisa ser informado sobre reprodu-
ção, castração, comportamento animal 
e abandono. “É através desse contato 
com o adotante que repassamos todas 
essas informações”. A presidente res-
saltou que algumas pessoas preferem 
adotar um animal carente e com histó-
rias de sofrimento do que comprar. 

Brechó
Junto com a Feira de Adoção de 

Cães e Gatos, a Ong também promove-
rá um de roupas, calçados, bijuterias e 
bolsas semi-novas que terá renda rever-
tida para o pagamento de clínicas vete-
rinárias e compra de medicamentos e 
ração para os animais abandonados em 

João Pessoa. Todas as peças do brechó 
serão vendidas por R$15 e R$10.

A Associação de Proteção Animal 
Amigo Bicho é uma entidade de vo-
luntários que atuam na causa animal. 
A Ong não tem abrigo próprio para os 
animais, mas vem promovendo o resga-
te, atividades educativas e a saúde de 
todos que vivem nas ruas, realizando 
inclusive cirurgias nos que necessitam. 
Os representantes da diretoria da As-
sociação também promovem palestras 
em escolas sobre bem-estar animal, lei 
contra a violência, maus-tratos e ado-
ção responsável.

Segundo a relações públicas da 
Ong, Rosa Aguiar, em João Pessoa não 
existe um abrigo público para os ani-
mais abandonados. “A falta de abrigo 
e de uma política de esterilização dei-
xa a cidade com muitos animais aban-

donados nas ruas”. Ela ressalta a im-
portância do controle da natalidade. 
“Caes e gatos se reproduzem muito e 
o poder público tem que atuar na es-
terilização”. Para ela, a castração evita 
o aumento do abandono de animais e 
a superpopulação de animais nas ruas. 
“A cirurgia é simples, feita com aneste-
sia e só traz benefícios”.

Quem quiser ser sócio da Associa-
ção, ou ajudar os animais abandona-
dos, resgatados pela Apaab, basta fa-
zer doações de ração, medicamentos, 
cobertores, coleiras e toalhas. A pes-
soa interessada em ajudar, também 
poderá abrigar um animal enquanto 
a Ong procura um lar definitivo para 
ele.  Maiores informações podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 3042- 0045 
ou pelo endereço eletrônico (apaabjp@
hotmail.com).

Associação promove feira de adoção amanhã
cães e gatos

José Alves
zavieira2@gmail.com

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

eles, mas existem evidências 
que poderão ser eles”, assegu-
rou o delegado, acrescentan-
do que esses bandidos estão 
agindo por regiões. “Atuam 
no Sertão, depois na Região 
do Cariri, em seguida pelo 
Brejo e agora no Litoral, no 
caso, na capital”, alegou.

A ação criminosa foi vista 
por pessoas que passavam no 
momento no final da Avenida 
Beira Rio e também por alguns 
moradores das proximidades. 
Sem se identificar, contaram 
para a polícia que o grupo 
armado chegou ao terminal 
de autoatendimento em dois 
carros e ativaram as bananas 
de dinamite. Com a explosão, 
várias partes da central foram 
parar no meio da rua e até em 
casas das proximidades.  Além 
dos destroços, a polícia sus-
peita que os bandidos fugiram 
sem levar o dinheiro.

“Pode se levar em conta 
que pela quantidade de di-
nheiro espalhado, estima-se 
que eles não tiveram tempo 

de levar grande quantia em 
dinheiro devido a explosão. 
Acredito que houve erro de 
cálculo por parte dos crimi-
nosos. Eles possivelmente se 
assombraram com o tamanho 
da destruição e fugiram”, afir-
mou o capitão-PM Ednaldo, 
que esteve no local logo após 
a ação criminosa, quando foi 
acionado por moradores. O 
terminal de autoatendimento 
funcionava em um posto de 
combustíveis desativado, no 
final da Avenida Beira Rio. 

Preocupação
Na manhã de ontem, o 

presidente do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, Marcos 
Henrique informou que os in-
vestimentos em segurança nas 
agências bancárias são muito 
poucos. “Eles só gastam 5% 
dos lucros com este serviço. 
Para eles, a vida das pessoas 
está em segundo plano. Os 
banqueiros têm os seguranças 
apenas como proteção ao pa-
trimônio e não à vida”, disse.

Levantamento feito pela 
entidade aponta que a prefe-
rência dos bandidos tem sido 
o Banco do Brasil. Este ano já 
foram sete explosões, cinco 
assaltos e um arrombamento 
e uma saidinha de banco, tota-
lizando assim 14 ocorrências. 

Para o presidente do Sin-
dicato dos Bancários, existe 
uma total falta de políticas 
preventivas por parte dos 
bancos. Ele afirma que os pla-
nos de segurança, vigentes 
desde 1983, estão ultrapassa-
dos. “Os bancos insistem em 
precarizar os serviços. Alguns 
estão retirando as portas de 
segurança. Faltam também 
estratégias do Poder Público, 
que não possui um segmento 
da polícia especializado em 
assaltos a bancos. Eles consi-
deram a segurança como des-
pesa e não como investimen-
to”, observou. 

Bonito de santa Fé
A Polícia Civil da Pa-

raíba cumpriu na tarde da 

última quarta-feira (29) um 
mandado de prisão contra 
Francisco de Sousa Vieira 
(conhecido por ‘Lelê’), 39, 
suspeito de participação na 
tentativa de assalto a banco 
ocorrida no município de 
Bonito de Santa Fé, Sertão 
paraibano, na madrugada da 
última terça-feira (28). 

Com o acusado, que já res-
ponde por homicídio, os poli-
ciais da 9º Delegacia Regional, 
de Cajazeiras, apreenderam 

um celular no qual foram en-
contradas mensagens e liga-
ções que indicavam a partici-
pação dele no crime. Ainda na 
terça-feira, a polícia recebeu 
denúncias sobre envolvidos na 
ação frustrada.

De acordo com o dele-
gado de Cajazeiras, Antônio 
Luiz Neto, que está presidindo 
as investigações, o suspeito já 
foi ouvido. “Tínhamos certeza 
da participação dele por cau-
sa das mensagens e ligações 
contidas no celular, mas só 
pudemos fazer a prisão quan-
do recebemos o mandado na 
tarde desta quarta”, comentou 
o delegado.

“Já sabemos quem é o 
possível mentor, mas não va-
mos divulgar o nome dele para 
não atrapalhar as investiga-
ções”, completa Antônio Neto. 
A polícia acredita que outras 
oito pessoas estejam envolvi-
das na tentativa de assalto a 
banco. Francisco foi encami-
nhado para a Cadeia Municipal 
de Bonito de Santa Fé.

Sindicato 
dos Bancários 
afirma que 
faltam políticas 
preventivas por 
parte dos 
bancos no 
Estado

A violência da ação foi tão grande que parte dos destroços do terminal de autoatendimento, além de cédulas de R$ 50,00 e R$ 100,00, foram parar no meio da avenida



Operação Eclipse prende 10 pessoas
e apreende armas e drogas no Agreste 
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Uma operação conjunta 
que contou com 100 profis-
sionais em segurança públi-
ca das Polícias Civil e Militar 
da Paraíba foi realizada no 
início da manhã de ontem, 
nas cidades de Pilar e São 
Miguel de Taipu, no Agreste 
paraibano. A operação, deno-
minada ‘Eclipse’, tem o obje-
tivo de reduzir a criminalida-
de na região, e cumpriu cinco 
mandados de prisão e 14 de 
busca e apreensão.

Na ação policial, foram 
detidos nove traficantes em 
São Miguel de Taipu, entre 
eles três mulheres e um ado-
lescente. Já em Pilar, foram 
presas quatro pessoas acu-
sadas de homicídio relacio-
nado ao tráfico, entre elas 
Cleyton Valci Morais da Silva, 
portando um revólver calibre 
32 com seis munições e dois 
animais silvestres. Com isso, 
a polícia desarticulou duas 
gangs rivais em Pilar e São 
Miguel de Taipu. Também 
foram apreendidas drogas e 
armas nas duas cidades.

A Operação ‘Eclipse’ foi 
montada após várias inves-
tigações realizadas pela De-
legacia de Pilar, onde havia a 
suspeita de que o município 
teria passado a ser rota do 
tráfico de drogas e de armas 
no Estado. Segundo a agente 
Márcia Costa, as investiga-
ções começaram há quatro 
meses e a operação culmi-

A ação conjunta das Policias 
Militar e Civil aconteceu em 
Pilar e São Miguel de Taipu

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
está auxiliando e orientando 
os municípios paraibanos a 
intensificarem as ações de 
combate e prevenção à den-
gue, como também no moni-
toramento para observar o 
comportamento da doença.

Entre as orientações, a 
gerente executiva de Vigilân-
cia em Saúde da SES, Talita 
Tavares, destaca a intensi-
ficação de ações mecânicas 
imediatas, como vistoriar os 
depósitos que podem servir 
como local de reprodução do 
mosquito e, no caso dos vasos 
de plantas, fazer lavagem fre-
quente com proteção e colo-
cação de areia.

Outra recomendação é 
massificar ações interseto-
riais, articulando com os se-
tores de comunicação para 
elaborarem campanhas lo-
cais de educação em saúde, 
e mobilização da população 
visando introduzir mudanças 
de comportamento e realizar 

a notificação dos casos graves 
em até 24 horas. Estas situa-
ções devem ser informadas 
ao Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em 
Saúde (Cievs), pelo telefone 
(83) 8828-2522 (plantão 24 
horas).

Dados 
O último levantamen-

to dos dados de dengue em 
2012 soma 9.740 notifica-
ções, dos quais 1.958 já foram 
descartados. Quanto à clas-
sificação, a dengue clássica 
totaliza 4.449 casos, sendo 
João Pessoa (2.312 casos), 
Cabedelo (638 casos), Patos 
(151 casos), Bayeux ( 146 
casos), Uiraúna (138 casos), 
Catolé do Rocha ( 126 casos) 
e Vista Serrana os municípios 
com maior número de notifi-
cações.

Com relação à dengue 
por complicação, são 83 ca-
sos, sendo que João Pessoa, 
com 60 casos, responde por 
72,28% destas notificações, 

ficando apenas 23 casos diag-
nosticados nos outros muni-
cípios. No que diz respeito à 
febre hemorrágica da dengue, 
a situação não é diferente: são 
55 casos e a capital, com 40 
casos, responde por 72,29% 
destas notificações e os 15 ca-
sos restantes notificados nos 
outros municípios.

Quanto aos óbitos, até o 
momento a Paraíba apresen-
ta cinco casos confirmados 
(dois em João Pessoa, um em 

Itabaiana, um em Patos e um 
em Bayeux), e sete em inves-
tigação – destes, seis em João 
Pessoa e um no Conde. De 
acordo com a gerente execu-
tiva de Vigilância em Saúde 
da SES, os municípios de João 
Pessoa, Cabedelo e Patos res-
pondem hoje por 69,82% das 
notificações do Estado.

Talita Tavares destaca 
que é importante manter a 
busca oportuna dos casos 
para que, assim, a Vigilância 
em Saúde possa estabelecer 
os trabalhos de campo de 
acordo com as áreas notifica-
das com os casos suspeitos.  
“É importante o monitora-
mento das ações executadas 
em cada município para o 
controle vetorial e análise 
dos indicadores e, por isso, a 
Secretaria de Estado da Saú-
de continua prioritariamente 
a fazer contato direto com os 
municípios para saber como 
andam as execuções das 
ações educativas e preventi-
vas”, disse.

Governo orienta mais ações contra dengue
MONITORAMENTO

O último 
levantamento 
de dados 
a respeito 
da doença
em 2012 
soma 9.740 
notificações

O Governo do Estado intensica as ações para combater o mosquito transmissor da doença e busca ação conjunta com municípios

nou com a prisão de um dos 
maiores traficantes de Pilar, 
conhecido como Sol. 

“Conseguimos tirar de 
circulação o maior trafican-
te da cidade, Sócrates de 
Souza Neto, o “Sol”, que co-
mercializava maconha, co-
caína e crack na região”, co-
mentou o delegado Rodrigo 
Pinheiro. 

A equipe da Delegacia de 
Pilar ,que levantou as infor-
mações da Operação ‘Eclip-
se’, é formada pelo delega-
do Rodrigo Rego Pinheiro, 
os agentes de investigação 
Márcia Costa e José Deilson 
Pessoa de Lima e o escrivão 
Ricardo Assis Acyoli.

Em Pilar,  além de Só-
crates de Souza Neto, foram 
presos outros traficantes e 
assaltantes na cidade de São 
Miguel de Taipu, que perten-
ciam a uma gang rival a de 
“Sol” Foram presos: Erna-
ni da Silva Raimundo, José 
Roberto “Beto” e Isaías, o 
maior traficante de São Mi-
guel.

Segundo o delegado re-
gional da 10ª DRPC, Hugo 
Hélder Porto Barreto, o ob-
jetivo é combater o tráfico 
de drogas e homicídios na 
região, sobretudo nos mu-
nicípios de Pilar, São Miguel 
de Taipu e Juripiranga. “A 
Polícia vem intensifican-
do o trabalho investigativo 
nessa região e identificando 
pontos de tráfico de drogas 
e armas, o que possibilita 
a realização de operações 
como esta. Em conjunto com 
a Polícia Militar, estamos 
unindo forças no combate 
à criminalidade no Estado”, 
destacou.

Dois homens foram pre-
sos em flagrante acusados de 
tráfico de drogas no municí-
pio de Remígio, no Curima-
taú paraibano. Na noite desta 
terça-feira (28), policiais civis 
e militares prenderam Rober-
to Albuquerque Silva e Marcos 
Inácio da Silva, ambos de 18 
anos, no sítio Palmas, localiza-
do na Zona Rural do município.

Com a dupla, de acor-
do com o delegado o titular 
da 7ª Delegacia Regional de 
Polícia Civil, foram encontra-
das algumas pedras de crack, 

bombas artesanais, uma pe-
quena quantia em dinheiro, 
aparelhos celulares, munições 
e sacolas usadas para a distri-
buição da droga. 

“No momento da abor-
dagem policial, Roberto Albu-
querque estava com um re-
vólver na cintura que também 
foi apreendido e também foi 
autuado por porte ilegal de 
arma”, comentou o delegado. 
Os acusados foram encami-
nhados para a cadeia pública 
de Remígio onde estão à dis-
posição da Justiça.

A Associação de Defesa 
do Meio Ambiente e da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piancó 
“SOS Rio Piancó” realiza hoje 
o Evento Ambiental nº 5, na 
Câmara Municipal de Itapo-
ranga, no Sertão.

O evento, que tem o 
apoio da Secretaria de Esta-
do dos Recursos Hídricos, do 
Meio Ambiente e da Ciência e 
Tecnologia vai discutir assun-
tos relacionados à coleta sele-
tiva, resíduos sólidos, gestão 
das águas, semi-árido e esgo-
tamento sanitário.

A programação come-
ça às 9h e o encerramento 
acontece às 16h30, com a 
palestra do engenheiro agrô-
nomo Ernani Diniz, da Ema-
ter. O secretário Executivo 
de Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, Cristiano Ze-
naide, também vai ministrar 
palestra. Ele vai falar sobre 
as ações da secretaria e a ne-
cessidade de gestão da Trilha 
da Coluna Prestes, na região, 
para chamar atenção sobre 
a melhoria das condições do 
Rio Piancó.

Dupla é presa acusada
de tráfico de drogas

Meio ambiente será 
tema de encontro hoje

REMÍGIO

ITAPORANGA

Uma das obras mais reivindi-
cadas pela população de Patos, a 
Ponte do Jatobá, está na sua fase 
mais demorada, a de fundação, na 
qual é montada toda a estrutura 
de sustentação. O Governo do Es-
tado investe R$ 3,5 milhões e esti-
ma que a obra esteja concluída em 
julho de 2013.

A ponte está sendo erguida 
sobre o Rio da Cruz e vai garantir 
mobilidade aos habitantes dos bair-
ros Monte Castelo, Jatobá, Mutirão 

e Alto da Tubiba, que passarão a 
contar com um tráfego mais ágil e 
seguro. A população dos municípios 
localizados na região da Serra do 
Teixeira também será beneficiada 
diretamente com a obra.

Na visita que fez a Patos re-
centemente para assinar a ordem 
de serviço para a construção da 
ponte, o governador Ricardo Cou-
tinho destacou o projeto de ro-
dovias estaduais posto em prática 
pelo governo.

Enfatizou que até o final de 
sua gestão todos os municípios 
serão interligados por estradas 
asfaltadas. Citou como destaque 
a PB-228, a Rodovia da Reinte-
gração, com 84,2 quilômetros de 
asfalto e investimento da ordem 
de R$ 70 milhões, que beneficia-
rá 117 mil habitantes dos muni-
cípios de Assunção, Salgadinho, 
Areia de Baraúna, Passagem, Ca-
cimba de Areia e Quixaba, com 
entroncamento com a BR-230.

Começa fase de fundação de ponte
 EM PATOs

FOTO: Mdfsdfdsf
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Museu recebe cultura africana
ASSIS CHATEAUBRIAND

Paraíba CAMPINA

Pela cidade

A candidata Tatiana Medeiros (PMDB), da 
coligação “Campina segue em frente”, adiou a primeira 
carreata, que aconteceria no próximo dia 2, para o 
dia 9, em virtude da necessidade de regulamentação 
de alguns equipamentos – como mini trios elétricos e 
carros de som.

l GUERRA jURíDICA

Assim como acontece nas redes sociais, é intensa a 
disputa entre Tatiana Medeiros e a candidata da coligação 
“Pra Campina crescer em paz”, Daniella Ribeiro (PP), na 
esfera judicial. As duas candidatas têm trocado uma série de 
processos, e, até agora, Daniella vem levando a pior.

“Bote Fé na Vida”
 

A Diocese de Campina Grande promove domingo o projeto 
“Bote Fé na Vida”, com o objetivo de incentivar os jovens para a 
Jornada Mundial da Juventude 2013 (JMJ), que acontecerá no Rio 
de Janeiro. O projeto consiste em uma corrida e uma caminhada 
de categoria única (homens e mulheres), com um percurso 
total de 5 km. Segundo as informações da diocese, cerca de 500 
corredores deverão participar da corrida, que sairá às 8h do 
Instituto São Vicente de Paula, no Açude Velho.

Recado

Durante entrevista a uma emissora de rádio na manhã 
de ontem, o comandante da CPTran, Ten. Cel. Jorge Souza, 
lembrou aos candidatos que trios elétricos não podem 
ser usados em ações de campanha como caminhadas, mas 
apenas em eventos estáticos, como os comícios. 

Resultado
O Tribunal de Contas do Estado acolheu o recurso 

especial interposto pela defesa do ex-secretário de Educação 
de Campina Grande, professor Flávio Romero, que teve as 
contas da sua gestão à frente da pasta referentes ao exercício 
de 2007 reprovadas pelo pleno da entidade.

Como

Para se inscrever na corrida, o participante deve ter 
no mínimo 18 anos e pagar uma taxa de R$ 10. A caminhada 
acontecerá ao redor do Açude Velho e é gratuita, não 
necessitando de inscrição para participar. O primeiro lugar 
masculino e feminino da corrida irá receber as passagens 
para a JMJ e todos os que terminarem o percurso irão receber 
medalhas de participação.

Adiamento

Queda...

Depois da épica batalha travada na Justiça Comum com a 
maior entidade do futebol nacional, a CBF, o Treze saiu vencedor 
e conseguiu seu objetivo: disputar a Série C do Campeonato Bra-
sileiro. Mas dentro de campo as coisas não estão fluindo como 
nos tribunais. Na zona de rebaixamento do Grupo A, com 7 pon-
tos, duas vitórias, um empate e seis derrotas, e vindo de derrota 
em casa para o Luverdense (2 a1), o Galo iniciou a semana tendo 
que acalmar os ânimos do elenco, que não treinou na terça-feira 
pela manhã, reclamando atraso no pagamento dos salários.

... e coice

Resolvida a pendência financeira e com os ânimos do grupo 
arrefecidos, o plantel voltou a trabalhar ainda na terça, à tarde. 
No entanto, surge mais uma polêmica. Ontem, o lateral direito 
Wálber e o gerente de futebol deixaram o clube. O primeiro, que 
veio por empréstimo do América de Natal, alegou que sua família 
não estaria se adaptando a Campina Grande. No caso do dirigente, 
uma conversa com a diretoria nos próximos dias deve definir sua 
situação. O Treze enfrenta o Salgueiro neste domingo (2), pela 10ª 
rodada da chave A da Terceirona.

Protesto
 

Centenas de estudantes secundaristas de várias escolas 
particulares de Campina Grande fizeram um protesto que 
percorreu algumas ruas do Centro da cidade por conta da 
prolongada greve dos professores das universidades federais, 
sobretudo da UFCG.

Caso prático
O comandante destacou que veículos que participam de 

ações de campanha estão sujeitos a todas as regras de trânsito. 
No fim da semana, um trio elétrico que era usado indevidamente 
na passeata da candidata a prefeita Tatiana Medeiros (PMDB) foi 
apreendido pela Polícia Militar.

Exposição a “Objeto/Oriki: 
corpus e habitus=artes” 
será aberta na terça-feira

FOTO: Divulgação

Terminam hoje, na Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), as ins-
crições para o Programa de 
Pós-Graduação em Engenha-
ria Civil e Ambiental, em nível 
de mestrado.

 Estão sendo oferecidas 
cinco vagas para a área de con-
centração em Engenharia de 
Recursos Hídricos e Sanitária, 
distribuídas entre as linhas de 
pesquisa Gestão de Recursos 
Hídricos e Hidrologia do Semi-
árido, e cinco vagas para a área 
de concentração Geotécnica, 
que serão distribuídas entre 
as seguintes linhas de pesqui-
sa: Estudo dos Solos Tropicais, 
de Materiais de Construção 
Convencionais e Alternativos, 

e Mecânica e Gerência de Pavi-
mentos.

Poderão participar da 
seleção graduados em Enge-
nharia ou em áreas afins ou 
correlatas às áreas de con-
centração de Geotécnica e de 
Engenharia de Recursos Hí-
dricos e Sanitária.

Os interessados deverão 
realizar a inscrição na secre-
taria da Coordenação do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil e Ambiental, 
localizada no Bloco CM, cam-
pus de Campina Grande. O ho-
rário de atendimento será das 
08h30 às 12h.

A seleção dos candida-
tos acontecerá de 03 a 06 de 
setembro e constará de prova 

escrita, entrevista, redação de 
uma carta de intenções e ava-
liação do Currículum Vitae, in-
cluindo Histórico Acadêmico e 
cartas de recomendação.

O resultado final será di-
vulgado até o dia 14 de setem-
bro e as aulas começam no dia 
1º de outubro. 

Bolsa
Hoje também se encer-

ram as inscrições para seleção 
de um supervisor bolsista para 
o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) na UFCG. As inscrições 
estão sendo realizadas no Se-
tor de Protocolo do campus de 
Campina Grande.

A vaga é para a área de Pe-

dagogia com atuação na Escola 
Estadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio Deputado Álvaro 
Gaudêncio de Queiroz, em 
Campina Grande. Podem par-
ticipar da seleção professores 
em exercício da rede pública 
de ensino, vinculados às esco-
las conveniadas ao projeto.

A seleção dos candidatos 
será realizada mediante apli-
cação de uma carta de moti-
vação, na qual o candidato vai 
expor os objetivos pessoais 
com respeito ao PIBID. A carta 
será aplicada em uma sessão 
coletiva a ser realizada às 10h 
do dia 04 de setembro, na sala 
100 do Bloco AB. O resultado 
do processo será divulgado dia 
5 de setembro.

Terminam hoje as inscrições para o 
mestrado em Engenharia da UFCG

Conscientizar os jovens sobre 
a importância da ética, solidarie-
dade, amizade, responsabilidade 
social e ambiental, além do res-
peito. É este o objetivo da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental 
Nossa Senhora do Rosário, locali-
zada no bairro da Prata, em Cam-
pina Grande.

A campanha, iniciada na últi-
ma segunda-feira (27), com a se-
mana do voluntariado está sendo 
aproveitada pela instituição de 
ensino para colocar em prática o 
projeto pedagógico “Cidadania e 
Valores Éticos no Cotidiano Esco-
lar”. 

A partir das 8h de hoje, na 

própria escola, na Rua Nilo Peça-
nha, sem número, a programação 
terá início com a apresentação do 
coral dos alunos, além de mostra 
de vídeo sobre gentileza, mudan-
ça de hábitos e trabalhos relacio-
nados à solidariedade. 

Concomitante a programação 
na escola, outras atividades exter-
nas serão realizadas, a exemplo 
da caminhada solidária, mobiliza-
ção no trânsito, doações de cestas 
básicas, distribuição de brinque-
dos e material de limpeza e hi-
giene pessoal para instituições da 
cidade e região.

De acordo com a coordenado-
ra do projeto, a professora Sônia 
Araújo de Brito, este projeto é de 
extrema importância para forma-
ção do caráter e idoneidade dos 

alunos. “O engajamento de todos 
os professores e funcionários da 
escola ajuda para a concretização 
do projeto e estreita os laços en-
tre alunos, mestres e a família”, 
ressalta a educadora.

As instituições beneficiadas 
pelo projeto são o instituto São 
Vicente de Paula, o Lar de Maria, 
Lar da Graça, a Casa de João Mou-
ra e a Casa da Criança com Câncer. 
Para conhecer cada instituição e 
assim, as crianças são orientadas 
pelos professores a distribuírem 
amor, carinho e alegria para os 
que precisam.

A Escola Nossa Senhora do 
Rosário atende a alunos dos Pri-
meiros Saberes, do Fundamental 
ll e do Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA).

Escola estadual promove campanha solidária 
e faz visitas a instituições de caridade na cidade

“CIDADANIA E VAloRES ÉTICoS”

Phillipy Costa
Especial para A União

O Museu Assis Chateau-
briand (MAC) da Universidade 
Estadual da Paraíba recebe, no 
período de 5 de setembro a 7 
de outubro, a Exposição “Obje-
to/Oriki: corpus e habitus = ar-
tes”, do artista mineiro Antônio 
Sérgio Moreira. A exposição 
reúne imagens e formas que 
traduzem texturas e cores que 
aproximam os universos cul-
tural artístico, mítico/religioso 
africano e afro-brasileiro.

Há mais de 20 anos o ar-
tista Antônio Sérgio Moreira 
se dedica a pesquisar a religião 
Nagô de culto aos orixás, pes-
quisa essa que acolhe ele-
mentos diversos, com valores 
identificados como patrimônio 
cultural: um lado imaterial 
(universo da oralidade) e outro 
material (universo de objetos 
impregnados de ancestrali-
dade e memória) que estão 
presentes de maneira mar-
cante na exposição, que foi 
ganhadora na categoria artes 
visuais, da edição 2012 do Prê-
mio Nacional de Expressões 
Culturais Afro-Brasileiras, pro-
movido pelo Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Osvaldo 
dos Santos Neves (Cadon), 

em parceria com a Fundação 
Palmares e com patrocínio da 
Petrobras.

A abertura da exposição 
acontece, para convidados, 
no dia 5 de setembro, às 20h. 

O público poderá visitar a ex-
posição a partir do dia 6 de 
setembro, de acordo com o 
horário de funcionamento do 
Museu, que é de terça à sexta, 
das 9h às 17h, e aos sábados 

e domingos, das 14h às 17h. 
O MAC está localizado na Rua 
João Lélis, 581, Catolé, em 
Campina Grande.

Outras informações pelo 
telefone (83) 3337-3637.

A mostra  que acontece a partir da próxima quarta-feira, reúne formas que traduzem texturas e cores



Juiz promete rigor na fiscalização
contas de campanha

Declarações apresentadas 
à Justiça devem coincidir 
com gastos dos candidatos
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caso do mensalão: 
ministro ayres Britto 
condena João paulo
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agenda dos candidatos

O candidato não infor-
mou as atividades do dia.

antônio Radical 
(pstU)

O candidato pela manhã 
participa de reuniões, às 9h,  
com Associação de Moradores 
da Penha; às 10h, com profes-
sores e alunos, no Centro. Às 
13h, se reúne com políticos no 
Jardim Veneza. Às 15h, se reúne 
com agentes de saúde, no João 
Paulo II. Às 16h faz caminhanda   
no Alto do Mateus. Às 19h30, se 
reúne no CREA, no Centro.

A candidata, às 6h, faz 
adesivagem na entrada do Uni-
pê. Às 10h, participa de encontro 
com estudantes. Às 15h, partici-
pa de caminhada no comércio, 
concentração, ao lado do Paço 
Municipal. Às 18h30, faz cami-
nhada no Castelo Branco con-
centração na entrada do bairro, 
próximo à Escola Estadual Pre-
sidente Médici. 

Pela manhã, o candida-
to se reúne com entidades de 
classe e, à tarde, com lideran-
ças culturais. À noite, Maranhão 
realiza caminhada pelas ruas do 
bairro dos Bancários, com con-
centração a partir das 18h, na 
Praça da Paz.

A candidata visita, a par-
tir das 10h, moradores do bairro 
Jardim Cidade Universitária. Às 
15h, realizada trabalho de pro-
paganda com o jornal Causa 
Operária, no Centro da cidade e, 
às 19h, se reúne com apoiado-
res da campanha no bairro de 
Mangabeira.

O candidato, às 8h, toma 
café da manhã com mulheres, 
no hotel Litoral. Às 9h30, se 
reúne com a coordenação de 
campanha, no Comitê Central. 
Às 14h, grava Guia Eleitoral. Às 
19h, faz caminhada em Manda-
caru, concentração: ao lado da 
padaria Alto do Céu. Às 21h, faz 
comício nas “Cinco Bocas”, em 
Mandacaru.

O candidato, às 11h, faz 
panfletagem nas imediações 
da Cagepa. Às 15h, participa de 
Roda de Conversa na UFPB. Às 
16h, faz panfletagem nos ban-
cários.

cícero Lucena 
(psdB)

estelizabel 
Bezerra (psB)

José maranhão 
(pmdB)

Lourdes sarmento 
(pco)

Luciano cartaxo 
(pt) 

Renan palmeira 
(psoL)

O juiz da Prestação de 
Contas e da 64 Zona Eleito-
ral, Fabiano Moura de Moura, 
disse ontem que já está, des-
de agora, controlando todas 
as declarações apresentadas 
pelos candidatos a prefeito e 
a vereador e que as punições 
serão severas, caso depois do 
pleito, elas não “batam” de 
fato com os gastos que forem 
realizados durante a campa-
nha.

“Prefiro não falar de 
fatos concretos porque até 
agora ainda não poderíamos 
ter nenhum, mas os dados 
apresentados estão sendo 
devidamente relacionados e 
precisam ser iguais ao que 
for gasto de verdade”, afir-
mou o magistrado, em en-
trevista que concedeu ontem 
de manhã, minutos antes de 
participar da solenidade de 
instalação do Parlamento 

Mirim no plenário da Assem-
bleia Legislativa do Estado. 

Ele observou que, em 
termos de propagandas de 
rua, por exemplo, tem per-
cebido uma ação equilibra-
da em relação a campanha 
passada, e que espera que 
isso represente de fato uma 
transformação no comporta-
mento dos candidatos.

Fabiano Moura de Mou-
ra salientou que outro aspec-
to que a Justiça vem dando 
atenção redobrada é a com-
pra de votos. “As próprias mí-
dias da Justiça Eleitoral tem 
alertado muito seriamente 
sobre esse tipo de problema 
e de nossa parte a orientação 
que temos procurado levar 
aos eleitores e principalmen-
te aos candidatos é que isso 
seja evitado”, disse.

Para o magistrado, “a ex-
pectativa e o desejo dos que 
fazem a Justiça é que a apa-
rente educação em lidar com 
eleições e com a democracia 
de um modo geral seja uma 
coisa que realmente esteja 
contagiando os candidatos 
e a população de um modo 
geral. Gastos com eventuais 

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
indeferiu ontem o registro 
do candidato a prefeito de Ju-
azeirinho Frederico Antônio 
Raulino de Oliveira (PTB), que 
pretende concorrer ao cargo 
pela Coligação “Porque o povo 
merece o melhor”. Dr. Fred, 
como é mais conhecido, já foi 
prefeito do município e teve 
o pedido indeferido para as 
eleições deste ano por conta 
de rejeição de contas públicas.

O registro dele já havia 
sido negado em primeira ins-
tância e a decisão foi mantida 
pela Corte Eleitoral durante 
a 95ª Sessão Extraordinária, 
que foi realizada na manhã de 
ontem. A coligação de apoio 
à candidatura de Fred é com-
posta pelo PT, PTB, PMDB, 
PTN, DEM e PSB. Ainda do 
município de Juazeirinho, o 
TRE homologou a desistência 
do candidato a vereador José 
Tomaz Silva, mais conhecido 
como Zezinho Psol, que parti-
cipava da disputa pela Coliga-
ção Coragem para Mudar.

Com a decisão do TRE, a 
disputa pela vaga de prefei-
to em Juazeirinho deverá ser 
protagonizada apenas pelos 

candidatos Bevilacqua Ma-
tias Maracajá (PRB) e pelo 
radialista Ernandes Ferreira 
Gouveia (PDT), que chegou 
a ter seu pedido de registro 
indeferido, por conta de uma 
resolução nacional do PSOL, 
que determina que a legenda 
não pode se coligar com o PDT, 
como aconteceu no município.

Durante a sessão de on-
tem no TRE, foram indefe-
ridos ainda os registros de 
candidatura de Marcos Bar-
bosa de Sousa (PMDB), que 
pretende disputar o cargo 
de prefeito no município de 
Umbuzeiro; e do engenheiro 
Eduardo José Torreão Mota 
(PMDB), que participa da dis-
puta majoritária no municí-
pio de Serra Branca.

Foram deferidas as can-
didaturas a prefeito de Genoil-
ton João de Carvalho Almeida 
(PMDB), para o município de 
Olho D’Água; Ademar Paulino 
de Lima (PMDB), que disputa 
a majoritária em Areia; a de 
Venilton Holanda (PHS), pelo 
município de Bonito de Santa 
Fé; e o registro de Melquía-
des João do Nascimento Silva 
(PSDB), que disputa a vaga de 
prefeito em Mulungu.

O Parlamento Mirim 
para 2012/2013 foi instala-
do ontem na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB). 
Os 36 deputados tomaram 
posse na presença de auto-
ridades, familiares e educa-
dores.

O projeto teve início em 
2003 e está na quarta legis-
latura. O presidente é a estu-
dante Daiara Guimarães,15 
anos, da Escola Estadual Luiz 
Ramalho, no bairro de Man-
gabeira, em JoãoPessoa.

Daiara, do Partido da Ju-
ventude, ressaltou a impor-
tância do Parlamento Mirim 
para os jovens se expressa-
rem, exporem suas opiniões, 
lutarem pela democracia e 
contribuírem para o desen-
volvimento do Estado. Ela 
disse também que seu man-
dato será marcado pela res-
ponsabilidade e espírito de 
coletividade. “Irei trabalhar, 
dar o meu melhor e da me-
lhor maneira possível, sem-
pre lutando pela unidade dos 
colegas”, enfatizou.

Também foram empossa-
dos na Mesa Diretora, Carolina 
Pontes (1ª vice-presidente); 
Isabelly Silva (2ª vice-presiden-
te); Gecilene Silva (3ª vice-pre-
sidente); Janecleide Oliveira (4ª 
vice-presidente); Yan Bernardo 
(1º secretário); Grace Santos 
(2º secretário); Eliza Rabay (3º 
secretário); Altamir Filho (4º 
secretário); Ercília dos Santos 
(1ª suplente); Fernanda Freitas 
(2ª suplente); e SthefanyAlves 
(3ª suplente).

A solenidade de posse 
foi comandada pelo presi-
dente da ALPB, deputado 
Ricardo Marcelo (PEN). Ele 
destacou a importância do 
Parlamento Mirim para des-
pertar nos jovens o interesse 
na política. “É muito positivo 
para incentivá-los a partici-
par ativamente do processo 
político. Todos nós, de ma-
neira direta, ou indireta, par-
ticipamos da política.

O vice-governador Rô-
mulo Gouveia (PSD), criador 
do Parlamento Mirim repre-
sentou o Governo do Estado. 
“O Parlamento Mirim está 
cada vez mais dando sua 
contribuição à sociedade. É 
um projeto pedagógico que 
envolve as crianças e escolas 
no processo político-educa-
tivo, com a apresentação de 
políticas públicas”.

Foto: Evandro Pereira

compra de voto são os mais 
graves e é por isso que as pe-
nas são muito mais pesadas”, 
disse.

Ele alertou que os maio-
res problemas causados 
por irregularidades como 
compra de votos, propagan-

da indevida e conflito nas 
prestações de contas não 
são somente as punições e 
os prejuízos causados para 
o candidato em si, mas tam-
bém o estrago que essas irre-
gularidades causam ao pró-
prio processo eleitoral.

“Apesar dos conflitos 
e das divergências de opi-
nião, o ideal é que o processo 
transcorra de forma tran-
quila e vençam aqueles que 
mais souberem conquistar a 
simpatia do eleitorado”, con-
cluiu.

Fabiano Moura diz que está acompanhando todas as contas apresentadas pelos candidatos na Capital

Candidato a prefeito 
tem registro negado

JUazeiRinho

O vice-governador e presidente es-
tadual do PSD na Paraíba, Rômulo Gou-
veia, disse ontem de manhã na Assem-
bleia Legislativa que ainda não pode 
prever quantos prefeitos e quantos ve-
readores o partido deve eleger nas elei-
ções deste ano, mas que, com mais de 
noventa candidatos a prefeito e a vice e 
mais de 800 nomes disputando Câmaras 
Municipais, a legenda certamente sairá 
bastante fortalecida do pleito em anda-
mento para o de 2014.

“É muito complicado e até acho 
desnecessário já precisar agora os re-
sultados que devemos obter ao final 
das eleições municipais, mas o mais im-
portante é que temos aí centenas de 
candidatos trabalhando pelo fortaleci-
mento da agremiação”, afirmou o vice-
-governador, ao salientar que, mesmo 
só tendo sido fundado na Paraíba este 
ano, o PSD está na batalha em pé de 
igualdade com as demais que já tinham 
tradição.

O vice-governador esteve na As-
sembleia para participar da solenidade 
de instalação do Parlamento Mirim por-
que esse Parlamento foi uma iniciativa 
que partiu de um projeto de sua auto-
ria, quando presidente da Casa há dois 
anos atrás.

Rômulo Gouveia destacou que, en-
tre os quase cem candidatos do PSD que 
estão colocados em chapas majoritárias, 
49 são candidatos a prefeito e 46 a vice-
-prefeito, “Para uma legenda que tem 
menos de um ano de fundação, isso já 
significa uma representatividade muito 
forte e que muita gente nem esperava 
para estas eleições”, disse.

Ele lembrou que na Grande João 
Pessoa e nos mais distantes dos muni-
cípios do Sertão, a afinidade entre di-
rigentes e candidatos do PSD está fa-
zendo a diferença porque, em nenhum 
lugar que tem diretório ou comissão 
provisória, existe qualquer atrito inter-
no no contexto da agremiação.

Para o vice-governador, “o fator 
mais importante de qualquer legenda 
política é a unidade de pensamento e a 
disposição de trabalho de todos aque-
les que são candidatos ou que apenas 
se filiam para ajudar no crescimento do 
partido”. 

“Estamos com um partido bastante 
coeso e ativo e nossa previsão é que nas 
eleições de 2014 e depois delas venha-
mos a marcar presença muito mais forte 
do que a que já estamos podemos de-
monstrar agora com menos de um ano 
de criação”, finalizou o vice-governador.

Rômulo Gouveia diz que PSD sairá 
fortalecido para as eleições de 2014

cRescimento da Bancada

Parlamento 
Mirim toma 
posse na 
Assembleia

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com 
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Conselheiro Arthur Cunha 
Lima recomendou entrega 
num prazo de 15 dias

O conselheiro do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, Ar-
thur Cunha Lima, encaminhou 
ontem um ofício à Assembleia 
Legislativa recomendando a 
publicação, num prazo de 15 
dias, da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e da Lei Or-
çamentária Anual (LOA), refe-
rentes ao exercício de 2012.  

De acordo com a reco-
mendação, os documentos 
- que fixaram os valores de 
despesa e estimaram os va-
lores da receita para este ano 
– devem ser consolidadas e 
acompanhadas do Quadro de 
Detalhamento de Despesas 
(QDD), após a apreciação dos 
vetos do governador.

A providência decorreu 
de acerto estabelecido duran-
te reunião entre representan-
tes do Governo Estadual e da 
própria Assembleia, que foi in-
termediada por Arthur Cunha 
Lima há dois dias, na Sala de 
Eventos do Tribunal. “Foi um 
encontro pacífico e de bom 
proveito”, contou o conselhei-
ro na abertura da última ses-

Aprendendo a conviver com 
o semiárido do brasil

zeeuflavio@gmail.com

euflávio
Zé

O Semiárido brasileiro, também chamado de 
Sertão - cenário geográfico onde ocorrem as secas - 
abrange os seguintes estados: Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia e o Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas 
Gerais. Estima-se nele uma população de cerca de 20 
milhões de pessoas das quais, no exacerbar de uma 
seca, 10 milhões passam sede e fome. 

É uma região de elevadas temperaturas (média 
de 26o C), onde o regime pluvial é bastante irregular. 
A média pluviométrica anual oscila entre 400 e 800 
mm, com volume anual precipitado estimado em cerca 
de 700 bilhões de m³. Os solos são geralmente rasos, 
pedregosos (escudo cristalino), com ocorrência de 
vegetação do tipo xerófila.

Essas condições ambientais intrínsecas ao solo 
e ao clima servem de base para a sua classificação 
em zonas: caatingas, seridó, carrasco e agreste. 
As estiagens prolongadas ocorrem ciclicamente, 
trazendo efeitos nocivos para a economia da região e 
acarretando custos sociais elevadíssimos.

A economia da região - ainda que mais 
industrializada hoje do que há anos atrás - está baseada 
no setor primário, um complexo de pecuária extensiva 
e agricultura de baixo rendimento.

Uma reflexão apropriada sobre essas questões 
precisa ser feita por quem queira compreender o potencial 
dos recursos naturais do Semiárido e, principalmente, os 
elementos biológicos que nele vivem. O enfoque principal 
desses assuntos constitui fundamentalmente o programa 
de trabalho do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), em 
Campina Grande (PB)

Pouco se teria a inventar mas muito a aprender 
com a diversidade da sua natureza, pensando 
conceitualmente na semiaridez como vantagem.

Plantas e animais adaptados

Atualmente, é indispensável no Semiárido a ampliação de 
trabalhos que visem ao tratamento adequado dos elementos 
biológicos - plantas e animais - afinados com a natureza peculiar do 
clima e com a circunstância sócio-cultural da região.

A identificação de forrageiras adequadas e a produção básica de suas 
sementes é um processo paralelo peculiar. Para a revogação da pobreza 
no meio rural nordestino há de se começar levando em conta essas 
peculiaridades. A prioridade natural do uso da terra e a harmonia necessária 
entre os animais e o ambiente apontam para a concepção de sistemas de 
produção específicos, permanentes, que devem começar pela escolha das 
espécies apropriadas, sejam de animais, sejam de vegetais.  A vegetação 
natural - a caatinga - é rica, mas carece de maiores estudos, visando à 
perenização do seu extrato herbáceo e à racionalização do seu uso.

É de fundamental importância o desenvolvimento de trabalhos 
visando à preservação de ruminantes de pequeno porte, através da 
multiplicação das diferentes raças de cabras e ovelhas nativas do 
Nordeste seco, portadores de funções produtivas múltiplas: para 
leite, pele e carnes. São as cabras vivazes, de pêlos curtos, e as 
prolíficas ovelhas deslanadas, de pele e carne superlativas.

Quanto aos bovinos, é importante a escolha de raças zebuínas, 
originárias dos pré-desertos da Ásia, produtoras de leite rico, de 
oportuna competência para digerir materiais fibrosos e dotadas de 
carcaça enxuta, com carnes sadias. Paralelamente ao Guzerá e ao 
Sindi, o gado “pé duro” do Piauí também deverá ser escolhido devido à 
sua adaptação ao Semiárido desde o período colonial e ao seu enorme 
potencial produtivo, de baixo custo.

O trabalho deve ser voltado especificamente para o 
melhoramento funcional e seleção inovadora, através de controles 
zootécnicos desse importante acervo preservado, de admirável 
frugalidade e sintonia fisiológica com os caprichos da natureza 
regional, num ajuste de cinco séculos.

Esses animais, além da dimensão zootecnológica, fazem parte 
da história de vida dos nordestinos, tendo fornecido leite, couro, 
carne e trabalho aos nossos antepassados, inserindo-se em nosso 
patrimônio sócio-cultural.

A questão hídrica

Cerca de 70% da superfície do Semiárido nordestino têm geologia 
cristalina. Nesse tipo de estrutura, os escoamentos superficiais são muito 
maiores do que a parte que se infiltra no solo. Essas características dos 
solos nordestinos resultaram em corridas desenfreadas para a construção 
de represas, visando ao armazenamento das águas para posterior 
aproveitamento. Estima-se atualmente, no Nordeste seco, cerca de 70.000 
represas de pequeno, médio e grande porte. (João Suassuna)

O presidente estadu-
al do Partido Ecológico 
Nacional(PEN) e da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Ricardo Marcelo, disse on-
tem que não passou ninguém 
pra trás e que não tem nada 
a ver com a briga da direção 
nacional com as pessoas que 
hoje se colocam como verda-
deiras criadoras do partido 
no Estado e que, inclusive, já 
ameaçam levar o direito de 
fundação às barras da Justiça.

“Eu me filiei e estou na 
presidência do PEN na Pa-
raíba porque fui convidado”, 
afirmou Ricardo Marcelo, ao 
salientar que seja à base de 
negociação, seja através da 
Justiça, quem deve responder 
por isso é a direção nacional. 
Eu não atropelei e nem passei 
ninguém pra trás”, completou.

As afirmações do presi-
dente da Assembleia foram 
feitas pela manhã e minutos 
antes de ele abrir a solenida-
de de instalação do Parlamen-
to Mirim, e vieram em reação 
à entrevista do secretário 
da comissão de criação do 
partido, Clenildo Costa, dan-
do conta de que juntamente 
com um grupo de amigos já 
vinha estruturando a criação 
do PEN na Paraíba há mais 
de um ano, sendo atropela-
dos inesperadamente pelo 
ingresso de Ricardo Marcelo 
e de mais oito parlamentares.

A entrevista de Clenildo 
Costa foi publicada na edição 
de domingo último do jornal 
A União e, nela, ele afirma 
também que, juntamente 
com um grupo de “verdadei-
ros criadores da legenda” já 
vem contactando advogados 
para levar o caso à Justiça.

“Eu não conhecia nada 
disso e, ao ingressar, jamais 
pensei em atropelar nin-
guém”, garantiu o presidente 
da Assembleia que, provoca-
da a detalhar mais comentá-
rios, preferiu tratar o assunto 
como caso encerrado. “Qual-

quer queixa nesse sentido 
deve ser levada ou resolvida 
com quem me convidou que 
foi o presidente da direção 
nacional do partido”, frisou.

Na mesma entrevista que 
concedeu já sentado na mesa 
dos trabalhos, o presidente 
da Assembleia também falou 
sobre os rumores de que as 
oposições articulam uma CPI 
para investigar a situação da 
Cagepa e também sobre a 
proposta de novo Regimento 
Interno para a Casa, que uma 
comissão vem elaborando 
para ser aprovado entre se-
tembro e outubro deste ano.

Ricardo Marcelo infor-
mou que, oficialmente, não 
existe nenhum pedido de CPI 
da Cagepa encaminhado no 
Poder Legislativo, mas que 
se isso realmente vier a acon-
tecer, vai averiguar se existe 
fator determinantes e se há 
mesmo necessidade de se 
criar.

O presidente comentou 
que já tratou desse assunto 
com alguns parlamentares e 
que Comissão Parlamentar de 
Inquérito não pode e nem deve 
ser criada por qualquer moti-
vo, mas somente depois de um 
levantamento sobre “reais ne-
cessidades e razões. É como já 
disse outra vez: Se houver pe-
dido, a CPI pode ser criada, mas 
desde que haja realmente fator 
determinante”, completou.

Sobre o novo Regimen-
to Interno, Ricardo Marcelo 
explicou que, independen-
temente do que aconteceu 
agora com relação ao arqui-
vamento do pedido de em-
préstimo da Cagepa, o Poder 
Legislativo já vinha há muito 
tempo discutindo a necessi-
dade de uma completa refor-
ma no seu regimento.

“Precisamos disso para 
que, em termos de funciona-
mento e nas decisões do ple-
nário e das comissões, não 
haja conflitos de interpreta-
ção”, concluiu. 

Procuradoria da Assembleia disse que tomou todas as medidas para a publicação da LDO e LOA 

são plenária da Corte.
 Relator das contas de 

2012 do Governo do Estado, 
Arthur esclarece no ofício ao 
deputado Ricardo Marcelo, 
presidente da Assembleia, que 
o Poder Legislativo chamou 
para si a obrigatoriedade da 
publicação ao derrubar os ve-
tos governamentais e promul-
gar a LDO e a LOA com reda-
ção nova. Também ressaltou 
que foi este o entendimento 
resultante do encontro por ele 

intermediado e de que partici-
param representantes dos Po-
deres Executivo e Legislativo.

O secretário de Planeja-
mento e Gestão, Gustavo No-
gueira, e o secretário-chefe 
da Controladoria Geral do 
Estado, Luzemar Martins, par-
ticiparam da reunião acompa-
nhados de assessores técni-
cos. A Assembleia Legislativa 
esteve representada pelo as-
sessor jurídico e secretário do 
Controle Interno, Marcos Vilar.

A procuradoria da AL ale-
ga que todas as medidas legais 
e constitucionais foram adota-
das para promover a publici-
dade da LDO e LOA 2012. De 
acordo com a instituição, com-
pete ao Governo do Estado, 
neste momento, consolidar 
seu sistema contábil, publicar 
as referidas Leis Orçamentá-
rias na íntegra e cumprir o que 
restou deliberado e aprovado, 
de forma soberana, pelo Poder 
Legislativo.

Presidente diz que não 
passou ninguém para trás

CRiAÇÃO DO PeN

A deputada esta-
dual Léa Toscano(PSB) 
disse ontem que a im-
portância da liminar 
expedida pela Justiça 
determinando o de-
sarquivamento na As-
sembleia Legislativa 
da matéria que trata 
do empréstimo para a 
Cagepa não é priorida-
de para a bancada de 
situação e nem para o 
Governo, mas para a 
própria empresa que 
novamente vislumbra a 
possibilidade de conse-
guir recursos para sanar 
sua situação financeira.

“Esperamos que 
agora a questão tenha 
uma definição mas clara, 
tendo em vista que na 
vez anterior houve uma 
aprovação com maio-
ria de dezenove parla-
mentares que terminou 
prejudicada por parecer 
da Procuradoria”, co-
mentou a deputada, ao 
destacar que a perspec-
tiva de todos agora é no 
sentido de que o pleno 
Tribunal acompanhe a 
posição da liminar assi-
nada pelo desembarga-
dor Genésio Gomes.

Ela disse que a 
exemplo do líder da 
base aliada, Hervázio 
Bezerra, esperava que 
a matéria saísse apro-
vada porque contou 
com votos de metade 
mais um. Léa frisou que 
“pelas próprias exposi-
ções do presidente da 
Cagepa em audiência 
pública, a empresa re-

Empréstimo ajudará 
empresa, diz deputada 

CAgePA 

Foto: Ortilo Antônio
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almente carece de uma 
injeção financeira. E se 
o empréstimo é bom 
para a Cagepa também 
é bom para o Governo 
e para a população”, 
completou.

 A parlamentar so-
cialista entende que os 
deputados da oposição 
precisam compreen-
der que prejudicar o 
Governo não deve ser 
uma iniciativa à base 
do vale tudo. “O sa-
neamento financeiro 
da Cagepa represen-
ta mais capacidade de 
prestação de serviço e 
isso independe do go-
vernador e do gover-
no”, afirmou.

“Acho que a opo-
sição é muito impor-
tante e ela deve existir 
em qualquer lugar do 
mundo, mas entendo 
também que ela deve 
atuar no sentido de 
contribuir e fiscalizar 
e não de prejudicar”, 
afirmou a deputada, 
ao observar que outros 
empréstimos parecidos 
já foram aprovados 
com relativa tranqui-
lidade e não entende 
porque somente esse 
venha sendo motivo 
pra tanta confusão.

Deputada Léa Toscano

Foto: Divulgação
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O deputado foi considerado 
culpado também pelo crime 
de lavagem de dinheiro

Ayres Britto condena João Paulo
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O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, ministro 
Carlos Ayres Britto, acompa-
nhou integralmente o voto do 
ministro-relator, Joaquim Bar-
bosa, no julgamento da Ação 
Penal 470, conhecido como 
processo mensalão. Com a 
sustentação de Ayres Britto, o 
plenário concluiu a votação do 
Item 3 da denúncia, que tra-
tou da acusação de desvio de 
dinheiro público. “Eu concluo 
que as provas confirmam a tra-
ma delitiva para um esquema 
de desvio (de dinheiro) público 
(…). O MP (Ministério Público 
Federal) conseguiu desempe-
nhar a contento o seu ônus de 
provar, em juízo, as imputações 
feitas aos réus desta ação penal 
no Item 3 da denúncia”, argu-
mentou Ayres Britto na sessão 
de ontem.

Com o voto do magistra-
do, o deputado federal João 
Paulo Cunha (PT-SP) foi consi-
derado culpado também pelo 
crime de lavagem de dinheiro. 
João Paulo já havia sido con-
denado na quarta-feira, pela 
maioria dos ministros da Su-
prema Corte, por corrupção 
passiva e peculato.

O  ex-diretor de Marketing 
do Banco do Brasil (BB) Hen-
rique Pizzolato recebeu con-
denação unânime por corrup-
ção passiva e duas vezes por 
peculato. Em relação ao crime 
de lavagem de dinheiro, ele foi 
absolvido por Marco Aurélio 
Mello e o plenário ainda aguar-
da o voto de Rosa Weber. Os 
réus envolvidos tanto no epi-
sódio da Câmara dos Deputa-
dos quanto do Banco do Brasil 
(BB), participantes do núcleo 
publicitário – Marcos Valério, 
Ramon Hollerbach e Cristiano 
Paz –  foram condenados por 
corrupção ativa (duas vezes) e 
por peculato (três vezes).

Para Ayres Britto, “a prova 
constante dos autos não deixa 

Brasília - A ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), suspendeu 
duas representações apresen-
tadas ao Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) 
pelo senador Fernando Collor 
(PTB-AL), questionando atos 
do procurador-geral da Re-
pública, Roberto Gurgel. As 
representações tiveram anda-
mento suspenso por decisão 
liminar de Rosa Weber.

Para a ministra, assim 
como o CNJ não tem compe-
tência sobre os ministros do 
STF, o CNMP não pode abrir 
procedimentos contra o pro-

curador-geral da República. 
Nas representações, Collor se 
refere à suposta “inércia ou 
excesso de prazo” de Gurgel na 
condução de investigações no 
que diz respeito ao recebimen-
to do inquérito da denominada 
Operação Vegas.

A Operação Vegas, da Po-
lícia Federal, investigou a atu-
ação do empresário de jogos 
ilegais Carlos Augusto Ramos, 
Carlinhos Cachoeira, e antece-
deu a Operação Monte Carlo. 
Nas representações, Collor 
diz que o procurador-geral e a 
subprocuradora-geral Cláudia 
Sampaio Marques permanece-
ram inertes em vez de apurar 
as denúncias.

A ministra diz que o exa-

me dos atos praticados pelo 
procurador-geral da República 
dentro de suas prerrogativas 
constitucionais não se insere 
nas competências do CNMP. 
Rosa Weber se baseou em deci-
são proferida pelo STF em uma 
ação direta de inconstituciona-
lidade (Adin) em que a Corte 
deixou expresso que o CNJ não 
tem competência sobre o Su-
premo e seus ministros. 

“Existe forte consistên-
cia na argumentação trazida 
na inicial no sentido de que o 
entendimento firmado pelo 
STF a respeito da ‘preeminên-
cia’ desta corte em face do CNJ 
pode ser aplicado por simetria 
à presente hipótese” , disse a 
ministra.

STF suspende ações de Collor
CONTRA GURGEL

Ministro quer 
financiamento 
público na 
campanha

Pacote para o 
setor energético 
será anunciado na 
próxima semana

O financiamento pú-
blico de campanhas elei-
torais será a solução de-
finitiva para a corrupção, 
segundo o ministro-chefe 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU), Jorge Hage. 
"Enquanto empresários se 
sentirem livres para ajudar 
a eleger políticos, a corrup-
ção estará garantida", des-
tacou Hage, 

Segundo ele, "a dispo-
sição já manifestada pela 
presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), mi-
nistra Cármen Lucia de que 
as doações para as campa-
nhas dos candidatos sejam 
declaradas 30 dias antes do 
pleito eleitoral e não mais 
30 dias depois", será uma 
exigência muito favorável 
para o processo de demo-
cratização das eleições. 
A divulgação antecipada 
das doações de campanha, 
como defende a ministra, de 
acordo com Jorge Hage, será 
"uma decisão histórica".

Além disso, sobre a Lei 
de Acesso à Informação, o 
ministro-chefe da CGU disse 
que a norma pode ser segui-
da também pelos executivos 
municipais e estaduais, com 
o objetivo de tornar os gas-
tos públicos, nessas esferas, 
transparentes como agora 
ocorre na área federal.

A presidente Dilma Rous-
seff disse ontem que anunciará, 
na próxima semana, um con-
junto de medidas para reduzir 
o custo da energia elétrica. Ela 
explicou que as medidas se-
rão baseadas na reversão de 
concessões depois de vencido 
o prazo dos contratos e que 
haverá também a redução de 
encargos.

Na metade do mês de 
setembro, será feito ainda o 
anúncio para concessão de 
portos e aeroportos. No caso 
dos aeroportos, a presidente 
adiantou que a intenção é es-
tabelecer um padrão de pres-
tação de serviços compatível 
com o tamanho da movimen-
tação aeroportuária brasileira.

O pacote de concessão de 
aeroportos levará em conta 
critérios como a polarização 
econômica, a movimentação 
turística e a acessibilidade para 
regiões mais distantes. A presi-
dente explicou que, em alguns 
casos, haverá subsídios para 
aeroportos regionais.

“Essas medidas são úteis e 
necessárias para melhorar nos-
sa situação conjuntural, mas 
não estão sendo tomadas só 
para aumentar o nível de inves-
timentos. É para ter um sentido 
de longo prazo, que significa 
reduzir o custo do país. Essa é a 
única forma para enfrentarmos 
as décadas que virão. Temos de 
ter maior eficiência a produti-
vidade”, disse Dilma.

Renata Giraldi
Da Agência Brasil

Yara Aquino 
Da Agência Brasil

Estados e municípios brasileiros acu-
mularam, até o primeiro semestre de 
2012, R$ 94,3 bilhões em dívidas decor-
rentes de sentença judicial, conhecidas 
como precatórios, de acordo com levan-
tamento feito pela Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, órgão do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), junto aos tribunais 
de todo o país.

Deste montante, R$ 87,5 bilhões se 
referem a precatórios devidos por esta-
dos e municípios em processos que tra-
mitam na Justiça Estadual. Outros R$ 6,7 
bilhões se referem a dívidas em processos 
que tramitam na Justiça Trabalhista. No 
levantamento anterior, com dados de 
2009, a dívida totalizava R$ 84 bilhões. 
O valor corresponde à dívida histórica, 
ou seja, não atualizada, já que o reajuste 

dos valores é feito no ato do pagamento.
Na Justiça comum as administrações 

estaduais concentram a maior parte da 
dívida – R$ 48,1 bilhões, o corresponden-
te a 55% do total devido. As prefeituras 
devem R$ 32,5 bilhões (37% do total), e 
as autarquias e órgãos da administração 
indireta devem R$ 6,8 bilhões (8%).

Os estados e municípios do Sudeste 
concentram 70% da dívida em precató-
rios da Justiça Estadual (R$ 60,8 bilhões). 
Em segundo lugar está a região Sul, com 
16% (14,1 bilhões), seguida pelo Nordes-
te, com 7%. Norte e Centro-Oeste são 
responsáveis por 3% e 4% da dívida. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo é o res-
ponsável pela administração do maior 
montante das dívidas a serem pagas por 
estados e municípios: R$ 51,8 bilhões.

Dívidas chegam a R$ 94,3 bilhões
ESTADOS E MUNICÍPIOS

dúvida de que as posições fun-
cionais ocupadas por João Pau-
lo Cunha e Henrique Pizzolato 
foram decisivamente usadas 
para beneficiar ilicitamente as 
empresas de Marcos Valério 
[…]. De tudo que se contém 
nesse processo, não tem mar-
gem para dúvida quanto às 
ações de Valério e seus sócios 
para confirmação de desvio 
público da Câmara e do BB”.

Ao analisar a questão do 
bônus de volume, o magistra-
do foi enfático ao condenar 
os réus Henrique Pizzolato e 
Marcos Valério e ressaltou que 
“houve, sim, desvio de dinheiro 
público”. “No referido contrato, 
previa que a agência contrata-
da não teria direito a qualquer 
desconto […]. A prova pericial, 
judicialmente colhida, não 
deixa dúvida de que o desfal-
que feito por Marcos Valério e 
Henrique Pizzolato foi lesivo 
ao patrimônio público e aos 
recursos do Banco do Brasil. 
Não dá para aceitar a tese que 
os recursos eram simplesmen-
te privados. Um recurso públi-
co não se despubliciza”, disse 
Ayres Britto.

Como os demais minis-
tros, ele absolveu o ex-minis-
tro da Secretaria de Comuni-
cação Social da Presidência da 
República Luiz Gushiken. Du-
rante a votação, o presidente 
do STF comparou o esquema 
de desvio de dinheiro público 
com o patrimonialismo des-
crito pelo padre Antônio Viei-
ra no Sermão do Bom Ladrão, 
citando o trecho: “Esse avanço 
no patrimônio público e o fa-
zer do patrimônio um prolon-
gamento da casa, da copa, da 
cozinha”.Tudo isso é coisa an-
tiga neste Brasil”, complemen-
tou Ayres Britto.

Ele também citou a frase 
do ministro Cezar Peluso que, 
ontem, ao votar, disse que a 
condenação tem “gosto amar-
go”. Ayres Britto concordou 
e completou: “(condenação) 
Tem gosto de jiló”. Ao todo, o 
julgamento do mensalão é divi-
dido em sete capítulos. 

A presidente Dilma Rous-
seff criticou ontem a forma 
como a Medida Provisória 
(MP) do Código Florestal foi 
aprovada na comissão mista 
do Congresso Nacional e disse 
que as alterações na proposta 
original não foram negociada 
com o Governo. Parte das mu-
danças aprovadas na quarta-
-feira após acordo dos inte-
grantes do colegiado atendeu a 
pressões da bancada ruralista 
para flexibilização das exigên-
cias ambientais.

“O governo está aberto a 
negociações, mas não assume 
a responsabilidade por nego-
ciações que não foram feitas 
com a presença dele”, disse 
a presidente, em discurso na 
39ª reunião do Grupo Pleno 
do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(CDES). Um item que desa-
gradou o governo foi a mu-
dança na chamada “regra da 
escadinha”, que trata de re-

cuperação de áreas nas mar-
gens de rios.

“Enviamos ao Congresso 
Nacional um Código Florestal 
acrescido de uma medida pro-
visória. Consideramos impor-
tantes alguns itens dessa medi-
da, entre eles o que chamamos 
de ‘escadinha’, e também não 
há motivos econômicos para 
que não mantenhamos as áreas 
de proteção ambiental ao longo 
dos rios”, explicou. Dilma disse 
ainda que é importante man-
ter a preocupação com o meio 
ambiente e que o Brasil é um 
país que tem grande força nes-
sa área.

Após a cerimônia, a minis-
tra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, foi questionada por 
jornalistas sobre a possibilida-
de de a presidente vetar itens 
que desagradem o governo. 
“Vamos avaliar como se desdo-
bra (a tramitação legislativa da 
MP) agora que vai a plenário 
(da Câmara) e, em função da 
negociação no plenário, como 
isso volta para o Executivo”, 
respondeu.

Dilma nega que Governo 
tenha feito modificações

CÓDIGO FLORESTAL

FOTO: Fellipe Sampaio/SCO/STF

O ministro Carlos Ayres Britto (foto) acompanhou integralmente o voto do relator Joaquim Barbosa
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Nações Unidas (Reuters) 
- A França e a Grã-Bretanha 
advertiram ontem o presiden-
te da Síria, Bashar al-Assad, de 
que uma ação militar para im-
por zonas de segurança para 
civis dentro do país está sendo 
considerada, apesar da parali-
sia do Conselho de Segurança 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre como pôr 
fim ao conflito de 17 meses e 
que já matou mais de 25 mil 
pessoas.

 Embora o impasse no 
Conselho de Segurança entre 
os países ocidentais, Rússia e  
China signifique a suposta im-
possibilidade da aprovação de 
uma resolução para aprovar 
uma atitude dessa, os países 
podem agir fora da autoridade 
do organismo mundial e inter-
vir, como ocorreu em Kosovo, 
em 1999.

 “Não estamos descar-
tando nada e temos um pla-
no de contingência para uma 
ampla série de cenários”, dis-
se o secretário de Relações 
Exteriores da Grã-Bretanha, 
William Hague, em uma entre-
vista coletiva na ONU, antes de 
uma reunião de chanceleres 
do Conselho de Segurança na 
quinta-feira para discutir a cri-
se humanitária na Síria.

“Também temos de dei-
xar claro que algo como uma 

Os dois países ocidentais 
querem impor zonas de 
segurança para civis sírios

França e Grã-Bretanha admitem
uma intervenção militar na Síria

FOTO: Divulgação

zona de segurança requer 
intervenção militar e isso, 
claro, é algo que tem de ser 
pesado com muito cuidado”, 
disse Hague.

 O chanceler turco Ahmet 
Davutoglu, que participará da 
reunião, pediu na quarta-fei-
ra que a ONU proteja os sírios 
desalojados dentro do próprio 
país, mas Assad negou as con-

versações sobre uma zona de 
exclusão aérea.

 A criação de uma zona 
de segurança para os sírios 
desabrigados seria difícil, 
porque seria necessária 
uma resolução do Conselho 
de Segurança da ONU para 
montar uma zona de exclu-
são aérea a fim de proteger 
a área, e Rússia e China não 

aprovariam tal ação, afirma-
ram diplomatas.

 Não é a primeira vez que 
a Rússia impõe dificuldades 
para os EUA e seus aliados no 
Conselho de Segurança. Nos 
anos 1990, Moscou apoiou for-
temente a Sérvia nas guerras 
dos Bálcãs e agiu como prote-
tor de Belgrado no conselho.

 Depois de uma presença 

ineficaz da ONU não ter con-
seguido conter o genocídio na 
Guerra da Bósnia, de 1992-
1995, os EUA e seus aliados 
europeus enfureceram a Rússia 
ao passar por cima do Conse-
lho de Segurança e apelarem 
para a Otan para interromper a 
matança sérvia em Kosovo com 
uma campanha de bombar-
deios contra a Sérvia em 1999.

Angola realiza
hoje eleições 
gerais pela 
primeira vez

Desde que foi pro-
mulgada a Constituição de 
2012, Angola realiza hoje 
eleições gerais pela primei-
ra vez. Quase 10 milhões de 
eleitores vão escolher ama-
nhã 220 deputados. O voto 
é em lista fechada, ou seja, 
o eleitor vota no partido, 
que apresenta previamente 
uma lista com os nomes de 
seus candidatos e a ordem 
em que entram no Parla-
mento.Se um partido tem 
20% dos votos, por exem-
plo, tem direito a 44 vagas 
- estarão eleitos, então, os 
44 primeiros nomes daque-
le partido - e assim, suces-
sivamente, até que as vagas 
estejam todas preenchidas.

O presidente de Angola 
é eleito indiretamente pe-
los parlamentares, de acor-
do com a nova Constituição. 
O atual chefe de Estado, 
José Eduardo dos Santos, é 
o número 1 da lista de seu 
partido, o Movimento Po-
pular de Libertação de An-
gola (MPLA). O movimento 
deve ficar com a maioria 
das cadeiras, o que garanti-
ria a ele mais um mandato 
de cinco anos. 

Os confrontos entre rebeldes e forças leais ao ditador Bashar al-Assad duram 17 meses e já mataram mais de 25 mil pessoas

A restauração da credibi-
lidade internacional do Para-
guai depende da transparên-
cia e legitimidade do processo 
eleitoral no país. O Paraguai 
foi suspenso do Mercosul e da 
União de Nações Sul-America-
nas (Unasul) porque os líderes 
regionais desconfiam que a 
destituição do então presiden-
te Fernando Lugo do poder, 
em junho, tenha rompido com 
a democracia. A avaliação foi 
feita pela missão de observa-
dores da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA).

Em 21 de abril de 2013, 
cerca de 3 milhões de para-
guaios vão às urnas escolher 
o presidente, o vice-presi-
dente, governadores e parla-
mentares. A missão da OEA 
encerrou ontem o trabalho 
de investigação sobre a si-
tuação política no Paraguai, 
neste período que antecede 
as eleições.

 O chefe de gabinete do 
Secretaria-Geral da OEA, 
Hugo de Zela, disse que a 
promoção de eleições de 
forma transparente servirá 

para que as nações, que fa-
zem restrições atualmente 
ao Paraguai, possa mudar 
de posição. Em dezembro, 
a organização enviará uma 
missão que ficará até abril 
no país e será chefiada pelo 
ex-presidente da Costa Rica 
Oscar Arias.

Na última quarta-feira, 
os observadores estrangei-
ros se reuniram com repre-
sentantes do Tribunal Su-
perior de Justiça Eleitoral 
(TSJE) e do Congresso Na-
cional do Paraguai. 

OEA vai avaliar a credibilidade do 
Paraguai durante o pleito de 2013

CRISE POLÍTICA

A Coreia do Norte pode estar ca-
minhando para uma crise semelhante à 
de 1990, quando se acredita que 1 mi-
lhão de pessoas morreram depois que 
uma série de desastres naturais causou 
fome generalizada, disse o funcionário 
de uma organização humanitária, que 
acaba de voltar de uma visita ao país 
empobrecido.

 A Coreia do Norte sofreu graves 
inundações neste ano - sendo uma pro-
vocada por um tufão no início desta 
semana e com outra tempestade a ca-

minho - e tem pouca capacidade para li-
dar com mais danos, disse Kim Hartzner, 
diretor da Missão Leste, um grupo de 
ajuda dinamarquês que se concentra em 
fornecer auxílio alimentar para crianças.

 “A escala e a magnitude do desas-
tre foram impressionantes”, disse ele à 
Reuters, em Pequim, na noite de quarta-
feira, referindo-se a inundações no final 
de junho e no final de julho, que mata-
ram pelo menos 169 pessoas, deixando 
cerca de 400 pessoas desaparecidas e 
212.200 desabrigadas.

Coreia do Norte pode enfrentar
nova crise alimentar este ano

SITUAÇÃO DE RISCO
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Campinense paga bicho 
especial por vitória 
sobre o CSA amanhã

nordestino de surf

Governo do Estado apoia 
competição que reúne
os melhores surfistas

Manobras radicais em Cabedelo
O Mar do Macaco, loca-

lizado no bairro de Interma-
res, em Cabedelo, será palco 
da terceira etapa do Circuito 
Nordestino de Surf Amador, o 
Pena Surf Nordeste, que tem 
o apoio do Governo do Esta-
do. O evento começa hoje, às 
12h, e vai até o domingo, com 
transmissão ao vivo para os 
internautas através do site 
www.pena.com.br. Diferente 
do primeiro dia de competi-
ção, as disputas de sábado e 
domingo vão começar às 8h. 

Os principais nomes da 
Paraíba já estão com a presen-
ça garantida na competição. 
Elivelton Santos, José Fran-
cisco (Fininho), Arthur Vilar, 
Jonas “Marretinha”, Thiago Lu-
cas, Alexandre Henrique, Pau-
lo Germano, Raíssa Fernandes 
e Yorrana Borges são alguns 
dos principais destaques do 
Estado na etapa paraibana do 
Pena Surf Nordeste.

A etapa da Paraíba é sem-
pre uma das etapas mais dis-
putadas por se tratar de um 
dos Estados mais centraliza-
dos do Nordeste, o que atrai 
atletas das várias regiões para 
participar do circuito, que 
tem como principal objetivo 
incentivar as categorias de 
base, assim como o surf dos 
competidores mais experien-
tes que continuam participan-
do do evento que já revelou 
grandes nomes.

O Pena Surf Nordeste 
2012 chega à metade do ca-
minho, e os embates pela 
corrida aos títulos das cate-
gorias Iniciante, Mirim, Jú-
nior, Feminino, Open, Master, 
Sênior, Veteran e Longboard 
serão bastante acirrados. 
Para abrilhantar ainda mais 
os confrontos do Pena Surf 
Nordeste, os gráficos de pre-

visão indicam boas ondas 
durante a competição devido 
a uma forte ondulação de les-
te que chegou ontem à costa 
Nordestina.

Após esta etapa os atle-
tas irão entrar na briga direta 
pela taça de 2012 e pela exce-
lente premiação do circuito: 2 
motos 0km para os campeões 
Open e Júnior. Além das mo-
tos, cada um dos campeões 
das nove categorias vai rece-
ber uma passagem para Fer-
nando de Noronha. 

No sábado, além da com-
petição, haverá uma festa nas 
areias de Intermares, onde 
os atletas e público presen-
te poderão curtir um grande 
show de reggae, rock e músi-
ca instrumental. A festa terá 
início às 14h e contará com 
uma excelente estrutura para 
a apresentação de Fabiano, 
que com sua música instru-
mental abrirá o show das 
bandas de reggae Naia Roots, 
Seu Madruga, Febuck e Santo 
Graal, e do rock da banda Ma-
xim de Mamãe.

A terceira etapa do Pena 
Surf Nordeste conta com o pa-
trocínio da marca Pena, Gover-
no da Paraíba, Prefeitura de Ca-
bedelo e Setur. Apoio dos blocos 
Teccel, Adesivo Mix, Pranchas 
BF, Sargaço, Acquasol, Guajiru, 
Faculdade Maurício de Nassau, 
Badionaldo e Pousada do Caju. 
Realização Top 16 promoções, 
PBSurf e ANS.

Circuito Mundial de Surf
O paraibano Jano Belo 

se classificou na manhã de 
ontem para a terceira fase 
do San Miguel Pro Zarautz 
2012, evento seis estrelas 
do Circuito Mundial de Surf, 
que está sendo realizado na 
Espanha. Jano volta a compe-
tir hoje, contra os brasileiros 
Alexandre Chacon, Ricardo 
Ferreira e contra o irlandês 
Glenn Hall.

A Paraíba terá cinco atle-
tas no Campeonato Brasileiro 
de Taekwondo, que vai ser 
disputado amanhã e domingo, 
em Porto Seguro, na Bahia. A 
competição que começa hoje 
é uma das principais do calen-
dário nacional da modalidade. 
A delegação paraibana viajou 
ontem a tarde e já se encontra 
em solo baiano. Serão cinco lu-
tadores na categoria Adulto e 
um na Master.

Na Adulto, os paraibanos 
disputarão nos mais diversos 
pesos. Adenilson Francisco, 
mais conhecido como Amaral 
vai lutar na categoria até 74kg. 
Amaral começa sua caminha-
da contra o paulista Henrique 
Precioso. Já Diego Correia vai 
concorrer na até 63kg e estreia 
na competição diante da Ale-
xandre Dantas, do Amazonas. 

João Marcos, o mais pesa-
do da equipe, vai em busca de 
um bom resultado na categoria 
acima de 87kg. A primeira luta 
dele será contra o goiano Leo-
nardo Gomes. Kléber Evaristo, 
que é um dos destaques entre 
os atletas até 54kg, disputa 

uma vaga na fase seguinte con-
tra o cabixaba Luciano Lucas. 
Todos eles pertencem à cate-
goria Adulto. O único repre-
sentante do Estado na Master 
é José Jonatan que vai disputar 
com adversários até 87kg. José 
estreia contra Adriano Apare-
cido de São Paulo

Um dos paraibanos que 
promete dá trabalho em Por-
to Seguro é o lutador Kléber 
Evaristo. Bicampeão da Copa 
Brasil, o atleta é uma das es-
peranças da delegação para 
trazer uma medalha. Em cam-
peonatos brasileiros, Kléber 
já foi quinto colocado e agora 
espera “beliscar” uma medalha 
nessa edição. “O tempo de pre-
paração infelizmente foi curto. 
Nos últimos dias demos uma 
intensificada para chegarmos 
lá bem. A dificuldade é gran-
de, pois treinamos aqui sem 
alguns aparelhos importantes, 
como por exemplo, coletes ele-
trônicos. Mas mesmo com es-
sas adversidades estamos indo 
para tentar bons resultados”, 
frisou Kléber.

A equipe será comandada 
pelo técnico Lindomar da Silva, 
que viajou ontem ao lado da 
equipe. 

Paraíba terá 5 atletas no
Campeonato Brasileiro

TAEKWONDO

Pedro Alves
Especial para A União

Cento e quarenta 
representantes da Pa-
raíba nas Olimpíadas 
Escolares Brasileiras, 
categoria 12 a 14 anos, 
foram apresentados à 
equipe técnica da Secre-
taria de Estado da Ju-
ventude e Lazer (Sejel), 
na última quarta-feira. 
A Secretaria comanda a 
delegação do Estado no 
evento, que terá início, 
na próxima quarta-feira 
(5), em Poços de Caldas, 
Minas Gerais. O evento 
aconteceu no auditório 
do Colégio Motiva, em 
João Pessoa, e além dos 
alunos, contou com a 
participação dos pais e 
responsáveis.

No encontro, o se-
cretário titular da Sejel, 
José Marco, fez uma rá-
pida apresentação em 
slide do que representa 
as Olimpíadas Escolares 
e sua importância para 
o segmento esportivo 
e educativo. "É um pri-
vilégio cada um desses 
atletas representarem a 
Paraíba em uma compe-
tição do porte das Olim-
píadas Escolares Brasilei-
ras. Queremos mostrar 
que, além de estimular 
a prática de atividades 
físicas, o esporte tem a 
missão de educar e com 
base nisso, eles estarão 
bem entregues à nossa 
equipe quando estive-
rem longe de casa”, as-
segurou o secretário.

O professor José 
Hugo, chefe da delega-
ção, lembrou da presen-
ça do governador Ricar-
do Coutinho na etapa 
estadual, realizada no 
início deste mês, em Pa-

secretaria reúne atletas e pais 
antes do embarque da delegação

OLIMPÍADAS ESCOLARES
Kits para o Raly
Mitsubishi serão 
entregues hoje
em João Pessoa

Os amantes do 4x4 es-
tão contando as horas para 
vivenciar mais momentos de 
adrenalina e aventuras no 
Mitsubishi Motorsports Nor-
deste.  Amanhã, a competição 
chega à cidade de João Pes-
soa com promessa de um dos 
mais belos percursos da 18ª 
temporada do rali de regula-
ridade. 

As inscrições continuam 
abertas pelo site www.mitsu-
bishimotors.com.br.  Hoje ha-
verá  entrega de kits, vistoria, 
briefing e aula de navegação 
das 17h às 22h no Paço dos 
Leões. A largada será amanhã 
no Busto de Tamandaré.

Ao todo, serão três tra-
jetos, divididos entre as ca-
tegorias Graduados (200 
quilômetros), Turismo (180 
quilômetros) e Turismo Li-
ght (150 quilômetros). Os 
participantes largarão da 
Praia do Cabo Branco, em di-
reção a uma fazenda com tri-
lhas de areia, estradas vici-
nais de piçarra e plantações 
de abacaxi. “Esperamos, para 
João Pessoa, uma prova de 
alto nível, assim como foi em 
Aracaju”, afirma o navegador 
Bruno Dantas Santos, da ca-
tegoria Graduados.

Depois disso, as duplas 
seguem por usinas de cana, 
matas com estradas sinuosas, 
riachos e pontes estreitas.

Mitsubishi Pro-Brasil
A Nação 4x4 da Mitsu-

bishi também está envolvida 
no espírito de solidariedade 
e cidadania. Com a ação so-
cial Mitsubishi Pro-Brasil, 
foram arrecadadas mais de 
800 toneladas de alimen-
tos, em doações através 
das inscrições, desde 1994. 
Para participar das provas, 
os competidores fazem a 
doação de 30 quilos de ali-
mentos não perecíveis e seis 
produtos de higiene, que são 
destinados a associações da 
cidade da prova.
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O paraibano Arthur Villar está entre os destaques paraibanos na competição que começa hoje no Mar do Macaco, em Intermares

tos, quando foi garan-
tida a passagem aérea 
para todos os atletas 
paraibanos. "O Go-
verno do Estado mar-
cou um grande ponto 
quando esteve em Pa-
tos e confirmou que os 
campeões daquela eta-
pa viajariam de avião. 
Esse fato motivou ain-
da mais a garotada e 
vamos torcer para que 
tragam muitas meda-
lhas”, frisou José Hugo.

Todos os atletas 

que vão representar a 
Paraíba nas Olimpía-
das Escolares Brasileiras 
participaram dos Jogos 
Escolares realizados nas 
14 regiões do Estado. 
"Foi algo muito demo-
crático, pois o Governo 
realizou os Jogos em to-
das as regiões e os cam-
peões de cada catego-
ria disputaram a etapa 
classificatória na cidade 
de Patos visando a vaga 
para as Olimpíadas”, 
concluiu José Marco.

O secretário 
da Sejel, José 
Marco, falou 
da importância 
do esporte 
na edução do 
atleta



Romário brilha e Brasil vence
Finlândia por 6 a 5 na estreia

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de agosto de 2012

AMADOR

No Goalball da 
Paralimpíada, o xará da
Copa de 94 se destaca

Ednalva Laureano da Silva, a Pretinha, vice-campeã da 
São Silvestre, em 2006, está sem treinar há alguns 
meses. Melhorar a condição física e fazer um “checa-
pe” geral de sua saúde tem sido os principais objeti-
vos da atleta, por enquanto, conforme admitiu seu 
treinador, Pedro Almeida (Pedrinho). A maratonista e 
fundista, por enquanto, se encontra transitando entre 
sua terra natal (Alagoa Nova) e Campina Grande, 
onde reside. Voltar a correr a São Silvestre não está 
nos anseios da atleta, mas, a corredora garante que 
voltará em grande estilo. Vamos aguardar!

Pretinha

O reflexo dos Jogos 
Paralímpicos

Talvez as autoridades, empresários, a sociedade 
ou, até mesmo, alguns familiares, não deem tanta 
importância para os Jogos Paralímpicos que, até o 
ano passado, se chamava “Jogos Paraolímpicos”. Este 
evento mundial, que ocorre em Londres, cuja abertura 
aconteceu na última quarta-feira, se trata da “supe-
ração dos limites”.  Orgulha aqueles que defendem o 
seu país. Orgulham alguns dirigentes que lidam com a 
pessoa “especial” ou aquele “debilitado”. Não é mérito 
de todos eles. Representam a nação aqueles que ao 
longo da limitação, derramaram muito suor ao longo 
da briga por uma vaga. Trocando em miúdos: é uma 
Olimpíada como outra qualquer.

O Brasil está presente na competição. A Paraíba 
também tem seus atletas em Londres, como ocorreu 
na edição dos Jogos Olímpicos recentemente. Nossos 
representantes deram o pontapé inicial ontem e a 
primeira medalha paralimpíca saiu com Daniel Dias, da 
Natação. A reencarnação de César Cielo. Ele, durante 
toda a sua trajetória esportiva, sempre tem encarado 
com seriedade a carreira de nadador. 

O ano de 2012 entrará para sempre e para a his-
tória desses atletas superadores, mas, uma coisa é 
certa: é preciso investir. É preciso que as autoridades 
esportivas fitem melhor os olhos nos nossos valores 
esportivos. Não adianta somente admirar, enaltecer e 
louvar a superação dos limites desses bravos atletas. 
É preciso investir na base, no desenvolvimento deles, 
criando melhores alternativas para que possamos 
num futuro ter outros campeões.

O Dia 12 de outubro, dia 
dedicado às crianças, será 
de muita adrenalina para os 
guardas municipais de João 
Pessoa. É que nesta data 
estará ocorrendo a primeira 
corrida da categoria pelas 
ruas de João Pessoa.

Corrida

Amanhã será de decisão para as quatro equipes que 
brigam pelo título paraibano do Campeonato Juvenil 2012. 
Com rodada dupla já estabelecida pela Federação Parai-
bana de Futebol, no Estádio Juracizão, em Mandacaru, 
jogam, às 13h45, Kashima x Botafogo e às 15h45, Avaí x 
Femar. O primeiro jogo (Kashima x Botafogo) deverá ser 
um dos mais disputados, afinal, ambos os times ainda 
não conheceram derrotas na competição. 

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Falar em Pedro Almeida, 
ele, que ainda integra a 
Federação Paraibana de 
Atletismo, programa um 
grande festival de atletis-
mo no Estado, que deverá 
contar com atletas do 
Norte e Nordeste.

Festival

Juvenil

Romário é mesmo sinô-
nimo de gol. O xará do craque 
da Copa do Mundo de 1994 
foi o grande destaque da vi-
tória apertada do Brasil por 
6 a 5 sobre a Finlândia na 
estreia do Goalball dos Jogos 
Paraolímpicos de Londres na 
manhã de ontem. 

Romário marcou quatro 
gols e deu a vitória na primei-
ra rodada. Além de Romário, 
Fillipe e Alexsander, a equipe 
do técnico Alessandro Tosim 
contou com Zé Roberto em 
quadra. 

O time verde e amarelo 
assumiu a segunda colocação 
do grupo A da competição 
com o triunfo. A equipe ago-

ra volta à quadra hoje para a 
segunda rodada, quando en-
frenta a Suécia, às 9h45.

O Brasil é o atual campeão 
dos Jogos Parapan-Americanos 
em Guadalajara, em 2011, e 
abriu 5 a 1 na partida. A Finlân-
dia tentou a reação, mas a equi-
pe verde e amarela segurou a 
vantagem.

O jogo consiste em lan-
çar a bola pelo chão com a 
mão, na direção do gol ad-
versário, enquanto o opo-
nente tenta bloqueá-la com 
seu corpo e cada equipe 
tem 10 segundos para fazer 
o ataque.

Romário se destacou e 
foi o artilheiro da Seleção 
Brasileira na estreia no Go-
alball, nos Jogos Paralím-
picos de Londres: ontem, 
marcou quatro gols e aju-

dou a garantir o 6 a 5 contra 
a Finlândia, no Copper Box. 
Para comemorar, o atle-
ta, que ganhou o nome por 
conta do “Baixinho” tetra-
campeão mundial de fute-
bol em 1994, pediu música 
e cantou: “nossa, nossa, as-
sim você me mata”.

A brincadeira feita pelo 
jogador faz referência ao pro-
grama Fantástico, da Rede 
Globo, no qual os jogadores 
que marcam pelo menos três 
gols na rodada pedem uma 
canção. O jogador potiguar 
escolheu a canção de Michel 
Teló, sucesso mundial, pouco 
depois de deixar a quadra, 
ainda vibrando muito com os 
companheiros pela difícil vi-
tória na estreia.

“A Finlândia é uma equi-
pe muito tradicional no Goal-

ball, então com essa vitória a 
equipe cresce muito. A gente 
conseguiu dominar o jogo 
em alguns momentos, e foi 
bom, porque jogamos contra 
o campeão mundial”, apon-
tou, em referência ao título do 
pré-olímpico mundial. Além 
disso, a equipe é a atual cam-
peã europeia. O título mun-
dial, conquistado em Sheffield 
2010, pertence a Lituânia.

Programação
A programação de hoje 

prevê provas individuais no 
atletismo, tiro esportivo, ci-
clismo, hipismo, natação, 
remo e tênis de mesa envol-
vendo diversos atletas brasi-
leiros. Nos esportes coletivos, 
o Brasil joga contra a Suécia 
no Goalball e Vôlei sentado 
contra Ruanda.

A chinesa Cuiping Zhang (C) conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Paralímpicos
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Atletas brasileiros do Goalball comemoram a vitória dramática sobre a Finlândia na abertura do torneio, ontem pela manhã, em Londres 

China larga na frente ao ganhar a
primeira medalha de ouro no tiro

A China saiu na fren-
te no quadro de medalhas 
dos Jogos Paraolímpicos de 
Londres ao conquistar o pri-
meiro ouro da competição 
na manhã de ontem. Cuiping 
Zhang venceu do tiro espor-
tivo carabina 10m SH-1 (ati-
radores de pistola e rifle que 
não requerem suporte para a 
arma) ao somar 500,9 pon-
tos, novo recorde mundial na 
prova, e subiu ao lugar mais 
alto do pódio.

A alemã Manuela Sch-
mermund ficou com a meda-
lha de prata ao somar 493,6 
pontos e a australiana Nata-
lie Smith ficou com o bronze 
(492,4 pontos) em disputa 
muito acirrada com a sul-co-
reana Yunri Lee e a tailande-
sa Wasana Keatjaratkul, que 
cravaram 492,3 pontos.

Os Jogos Paraolímpicos 
de Pequim tiveram os donos 
da casa na liderança do qua-
dro de medalhas. A China 
somou 211 medalhas no to-
tal, sendo 89 de ouro, 70 de 

prata e 52 de bronze. O Bra-
sil ficou na nona colocação, 
com 47 medalhas, e meta na 
Paraolimpíada de Londres é 
ficar em sétimo lugar.

Bela e imbatível
Uma das maiores hege-

monias da história do espor-

te mundial – se não a maior 
- está em jogos nas Paralim-
píadas de Londres. A simpa-
tia emoldurada pelo sorriso 
fácil e belos olhos azuis já tor-
nariam Esther Vergeer uma 
personagem cativante, mas 
sua presença se torna ainda 
mais marcante ao exibir seu 

currículo. Dona de cinco me-
dalhas de ouro paralímpicas 
no tênis em cadeira de rodas 
(três em simples e duas em 
duplas, onde foi prata em Pe-
quim-2008), a holandesa de-
fende nestes Jogos de 2012 
uma invencibilidade que já 
dura quase uma década.

FOTO: CPB/Divulgação



Campinense paga prêmio extra
jogadores motivados

FUTEBOL 
PARAÍBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de agosto de 2012

Potita desfalca a 
Raposa e Washington
não atua pelo CSA

O presidente do Campi-
nense, William Simões, pro-
meteu uma premiação extra, 
caso a equipe passe para as 
quartas de final do Campeo-
nato Brasileiro da Série D. De 
acordo com o dirigente uma 
forma de incentivar os joga-
dores no mata mata das oita-
vas de final, diante do Centro 
Sportivo Alagoano (CSA-AL). 
O primeiro jogo será ama-
nhã, à 16h, no Estádio Ami-
gão, enquanto a partida de 
volta acontecerá no dia 9 
de setembro, no Estádio Rei 
Pelé, na capital alagoana. 
“Nesta fase decisiva da com-
petição temos que dar um 
incentivo maior aos atletas 
para que possamos passar 
para a outra fase. Sabemos 
das dificuldades que iremos 
encontrar, mas estamos con-
fiantes que o Campinense 
não decepcionará e perma-
necerá na disputa”, avaliou.  

Sobre a participação 
da torcida em campo o di-
rigente enfatizou que o ra-
poseiro tem a obrigação de 
prestigiar a equipe em mais 
um desafio. Ele frisou que o 
torcedor está devendo uma 
maior presença nos jogos 

para que o clube possa ter 
uma boa arrecadação e re-
ceber o apoio. “Espero que 
a torcida faça a diferença 
no Amigão e seja o décimo 
segundo jogador para que 
o Campinense possa sair de 
campo com a vitória. Na reta 
final o apoio é de fundamen-
tal importância para as nos-
sas pretensões”, observou 
Simões. 

Dentro de campo, o time 
terá o desfalque do atacante 
Potita, em virtude do faleci-
mento do pai, que ocorreu 
ontem. Mesma situação é do 
meia Washington, do CSA - 
que jogou pelo rubro-negro 
serrano em 2009 e 2011 
- que sofre com a perda do 
familiar na última quin-
ta-feira, ficando de fora do 
primeiro jogo entre as duas 
equipes. Algumas mudanças 
podem ocorrer na formação 
da equipe para encarar os 
alagoanos. As entradas de 
Anderson Paulista no meio 
de campo, ao lado de Charles 
Wagner, Isaias e Adriano Fe-
lício. No ataque, Rafael Ibia-
pino e Marquinhos Marabá 
brigam pela vaga para atuar 
ao lado do artilheiro Warley. 
“Vamos observar melhor e 
colocar em campo a melhor 
formação. Não penso em 
mudar a base do último jogo, 
mas em alguns setores”, ava-
liou Freitas. 

 A falta de pontaria dos 
jogadores na hora de mar-
car vem preocupando o 
treinador do Sousa, Suélio 
Lacerda, para o primeiro 
jogo das oitavas de final da 
Série D, contra o Baraúnas 
de Mossoró-RN, no domin-
go (2), às 16h, no Estádio 
Marizão. 

Com a obrigação de ven-
cer a primeira – a segunda 
será no dia 9 de setembro, 
no Estádio Leonardo Manoel 
Nogueira, no interior poti-
guar – a equipe terá que fa-
zer gols e conseguir uma boa 
diferença. De acordo com 
o comandante sousense o 
grupo criou várias chances 
de gols nos últimos compro-
missos, mas não vem balan-
çando as redes, deixando 
uma dor de cabeça para a 
comissão técnica. 

Durante a semana o ex-
treinador do Botafogo in-
tensificou bastante os chu-
tes a gols com os atletas, 
em essencial nos jogadores 
de meio de campo e ataque. 

“Nesta reta final não pode-
mos desperdiçar as oportu-
nidades, afinal, estamos no 
mata mata e quem não fizer 
gols e saber administrar fi-
cará de fora. Estou pedin-
do aos atletas uma melhor 
pontaria quando for finali-
zar o gol”, disse. 

No coletivo de hoje à 
tarde, Suélio vai tirar as dú-
vidas, com relação à equipe 
que mandará a campo. Sem 
o goleiro Genivaldo e o vo-
lante Misso, que cumprirão 
suspensões automáticas, 
Suélio pode optar por Bel 
e Esquerdinha, respectiva-
mente. 

Caso queira colocar em 
prática um esquema mais 
ofensivo, com 4-4-2, Vitinho 
e Nilsinho devem formar o 
ataque sousense para der-
rotar o time de Mossoró. “A 
obrigação de ganhar é nos-
sa, então temos que buscar 
o ataque o jogo inteiro. Não 
podemos desprezar a mar-
cação para não dar trégua 
ao inimigo”, ressaltou. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O presidente do Campinense, William Simões (C), autorizou o pagamento de um bicho extra em casa de vitória amanhã sobre o CSA

Jogadores do Sousa estão confiantes numa vitória para jogar pelo empate na partida de volta que será disputada fora de casa

Setor ofensivo é a maior preocupação de Suélio para jogo com o Baraúnas

O treinador do Treze, Mar-
celo Vilar, pretende definir hoje 
à tarde, no coletivo marcado 
para o Estádio Amigão, a equi-
pe que encara o Salgueiro/PE, 
no próximo domingo, às 16h, 
em Campina Grande, pela 10ª 
rodada do grupo A da Série C do 
Brasileiro. Com a obrigação de 
conseguir a reabilitação, após 
duas derrotas consecutivas, o co-
mandante galista pode utilizar 
um esquema com três atacan-
tes, no caso de Rodrigo Pardal, 
Vavá e Nei Mineiro. A pretensão 

é deixar a equipe mais agressi-
va e marcando o adversário em 
seu campo, não dando espaço a 
criação do time pernambucano. 
“Uma opção que podemos co-
locar em prática, com jogadores 
ofensivos marcando os zaguei-
ros do Salgueiro. Atuando em 
casa temos a obrigação de obter 
os três pontos”, frisou, 

   Na defesa, a novidade 
pode ser o aparecimento do 
goleiro Carlos Luna, que substi-
tuirá Danilo, que não vem cor-
respondendo a expectativa. Na 

defesa, a possível entrada de 
Válber na lateral-direita, com a 
estréia do lateral-esquerdo Au-
gusto, na vaga de Assis, que não 
fez uma boa partida na derrota 
para o Luverdense/MT (2 a 1), 
no Amigão. No meio de campo, 
a escalação do atacante Nei Mi-
neiro, fazendo o quarto homem 
de ligação com o ataque, com 
Vavá e Rodrigo Pardal. Segun-
do Vilar, apesar das alterações o 
que vem atrapalhando é a falta 
de entrosamento, a principal fa-
lha do time na competição. 

técnico define a equipe em coletivo
mARCELO viLLAR

Marcelo Villar está preocupado com a falta de entrosamento dos jogadores
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Santos radicaliza com Ganso
CONTRA SAÍDA DO JOGADOR

A crise entre o meia 
Paulo Henrique Ganso e a 
diretoria do Santos fica cada 
vez mais insustável nos bas-
tidores da Vila Belmiro. A 
imprensa nacional apurou 
que dirigentes do clube e al-
guns conselheiros informa-
ram que o camisa 10 corre 
o risco de receber o mesmo 
tratamento do goleiro Fábio 
Costa.

Com isso, Ganso ficaria 
treinando separado do res-
tante do elenco e se juntaria 
ao goleiro, que trabalha em 
horários distintos do gru-
po de jogadores comandado 
pelo técnico Muricy Ramalho.

Apesar do jogador não 
se recusar a defender o clu-
be em meio ao interesse do 
São Paulo em seu futebol, o 
Santos ameaça utilizar a es-
tratégia para pôr fim a “no-
vela”

Além de recusar uma pro-
posta de R$ 11 milhões por 
45% dos direitos econômicos 
de Ganso, a diretoria santista 
voltou a conversar com diri-
gentes do São Paulo nesta se-
mana, e comunicou que não 
reduzirá “um centavo” do va-
lor da multa rescisória.

FOTOS: Divulgação

Mesmo insatisfeito, meia 
terá que ficar no Peixe até 
o final do seu contrato 

Curtas

Iniesta é eleito o 
melhor da Europa

Ronaldo dá “pinga” 
para secretário

André assume gol 
irregular do Santos

O meia Iniesta foi eleito o melhor 
jogador da Europa na temporada pela Uefa. 
O espanhol superou o português Cristiano 
Ronaldo, e o atacante Lionel Messi. A eleição 
foi feita por 53 jornalistas durante o sorteio 
dos grupos da Liga dos Campeões que foi 
realizado ontem em Mônaco. Iniesta foi 
eleito com 19 votos, contra 17 de Messi 
e Ronaldo que terminaram empatados. O 
espanhol confirma a melhor temporada 
de sua carreira depois de ter sido eleito o 
melhor jogador da Eurocopa.

O secretário-geral da Fifa, Jérôme 
Valcke, deve visitar Belo Horizonte até o 
final deste ano. Lá, além de inspecionar 
obras da Copa, ele deve continuar seu “tour 
grastonômico” pelo Brasil. Depois de provar 
e aprovar carne de jacaré em Cuiabá (Mato 
Grosso), Ronaldo quer que Valcke coma feijão 
tropeiro e beba uma boa pinga na capital 
mineira. O ex-jogador sugeriu o cardápio 
durante entrevista coletiva realizada ontem, 
no Rio de Janeiro. “A pinga no final do dia pode 
ser algo interessante”, disse. 

O atacante André comentou o gol 
ilegal que marcou no último clássico com o 
Corinthians. Há duas semanas, ele fez de 
cabeça o segundo tento santista no jogo da 
Vila Belmiro pelo Brasileiro. O time do litoral 
acabou vencendo o rival por 3 a 2. André 
estava claramente impedido. Ontem, o 
atacante falou do gol irregular. “Meu papel é 
colocar a bola pra dentro. Ela estava ali, e eu 
não pensei muito e empurrei para dentro. Se o 
juiz deu ou não, a gente vê depois. Ele não deu 
e acabou ajudando o Santos”, disse.

Lúcio diz que Inter 
não respeita atleta

Cinco jogos hoje na 
Série B do Brasileiro

Uefa faz sorteio da 
Liga dos Campeões

Após três anos na Internazionale, 
Lúcio diz que foi surpreendido com uma 
orientação da direção do clube italiano no final 
da última temporada. “Procure um time para 
jogar”, foi o que ouviu o zagueiro brasileiro, 
campeão italiano, da Liga dos Campeões da 
Europa e do Mundial de Clubes pela equipe.  
“Foi assim comigo e com o Julio Cesar. Acho 
que foi uma falta de consideração. Poderia 
ser tratado de uma forma mais respeitosa”, 
afirmou o jogador, ontem,  em Turim, onde 
concedeu entrevista.

Cinco jogos serão realizados hoje, 
pela 21ª rodada da Série B do Campeonato 
Brasileiro. A rodada será complementada 
amanhã com outras cinco partidas. Hoje 
se enfrentam Criciúma x Bragantino, Boa 
Esporte x Guarani, Grêmio Barueri x Asa-AL, 
Ceará x Guaratinguetá e Ipatinga x Atlético-
PR. O Vitória da Bahia, com 47 pontos é o líder 
da competição, seguido pelo Criciúma, com 
42; Joinville, com 37 e Goiás, com 36 pontos.  
Os jogos de hoje prometem muita emoção 
dentro e fora das quatro linhas.

A fase de grupos da Liga dos 
Campeões 2012/2013 já está pronta para 
começar. Ontem, a Uefa sorteou as chaves 
do torneio e quem levou a pior foram os 
times do Grupo D. O grupo da morte contará 
com a presença de quatro campeões 
da temporada passada: Real Madrid, 
Manchester City, Ajax, Dortmund.  O torneio 
começará nos dias 18 e 19 de setembro. O 
atual campeão, o Chelsea ficou na mesma 
chave que a Juventus, o Shakhtar e o novato 
Nordsjælland, da Dinamarca. 

Ganso também foi avi-
sado que terá que cumprir 
seu contrato até 2015 sem 
reajuste no salário. Desta 
forma, o jogador continuará 

recebendo cerca de R$ 120 
mil mensais. O atleta não es-
conde a insatisfação de ter 
um dos salários mais baixos 
do elenco. “A torcida está gri-

tando que eu sou mercená-
rio. Eu tenho o menor salário 
do Santos. Torcedor é assim, 
infelizmente”, disse.

Segundo assessoria de 

imprensa, o Santos avisa 
que o São Paulo já comu-
nicou o clube que não fará 
mais propostas por Ganso. 
Por conta disso, a diretoria 

santista alega que pretende 
rever o salário do meia e 
nega a estratégia de afastar 
o jogador e repetir o “caso 
Fábio Costa”.

Paulo Henrique Ganso criticou torcedores que o chamam de mercenário e disse que recebe o menor salário do time, razão pela qual não dá mais para ficar

O São Paulo anunciou no 
começa da tarde de ontem a 
venda do zagueiro Bruno Uvini 
para o Napoli. O defensor, de 21 
anos, assinou um contrato de 
cinco temporadas com a equi-
pe italiana. O valor da transfe-
rência não foi divulgado.

“Foi uma negociação que 
já estava acontecendo há al-
gum tempo e é em definitivo. 
Foi um acordo bom para mim 
e também para o São Paulo. 
Gosto de desafios e estou pre-
parado para mais esse. Um 
novo caminho e espero que eu 
seja muito feliz e tenha suces-
so. Queria agradecer a todos os 
torcedores do São Paulo que 
sempre me apoiaram e o senti-
mento que fica pelo clube é de 
gratidão”, disse o zagueiro ao 
site oficial do Tricolor.

Bruno surgiu nas catego-
rias de base do clube do Mo-
rumbi e subiu para a equipe 
principal em 2010. O jogador, 
no entanto, foi pouco aprovei-
tado pelo técnicos que pas-

SP vende Bruno Uvini 
para o time do Napoli

MALAS PRONTAS

saram pelo comando do São 
Paulo nesse período, tendo en-
trado em campo, ao todo, em 
nove partidas.

No começo do ano, o za-
gueiro foi emprestado ao Tot-
tenham, da Inglaterra, onde fi-
cou por seis meses. Além disso, 
integrou como reserva a Sele-
ção Brasileira que conquistou a 
medalha de prata nas Olimpía-
das de Londres.

Zagueiro vai jogar no Napoli

O segundo semestre deste ano mar-
ca um período normalmente turbulento 
na Gávea. As eleições para presidência 
do Flamengo movimentam os bastido-
res do clube. Enquanto a oposição pro-
cura alinhar as ideias para ter mais força 
na tentativa de frustrar a reeleição de 
Patrícia Amorim, a chapa de situação 
também não está definida. 

A própria mandatária não assegura 
que concorrerá novamente. O seu vice, 
Hélio Ferraz, avisou que não deseja se 
candidatar à presidência. Entre os oposi-
tores, cinco se colocaram como candida-
tos - mesmo número da úlltima eleição. 
Todas as chapas terão de ser inscritas obri-
gatoriamente até o dia 1° de outubro.

Anunciaram candidatura Lysias Ita-
picurú, Ronaldo Gomlevsky e Wallim 
Vasconcellos. Marcos Braz, demitido 
por Patrícia Amorim e que disputará 
eleição com a atual presidente do clu-
be também para a Câmara dos Verea-
dores, confirmou que concorrerá e terá 
como vice o ex-judoca Frederico Flexa. 
Além deles, Jorge Rodrigues também 
garantiu concorrer. 

Futuras eleições agitam o Flamengo
SUCESSÃO DE PATRÍCIA AMORIM

Atual presidente provavelmente não será candidata a mais um mandado 



AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 CONVITE Nº 002/12

Registro CGE Nº. 12-01015-9
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, através da sua Comissão Permanente de 

Licitação constituída pela Decisão DE. PRE 049/11, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
24/12/2011, torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com as disposições da Lei 
Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a INABILITAÇÃO dos licitantes LÍDIA PEREIRA, 
pelo não atendimento do subitem 7.3.3.3 do edital; ARQUITETURA CRIATIVA – ME (Herlange Chaves 
de Brito), pelo não atendimento dos subitens 7.3.1.1 combinados com o subitem 7.2 do edital, não 
apresentação do Anexo S –Declaração de ME/EPP e não atendimento do subitem 7.3.3.2 combinado 
com o subitem 7.2 do edital; CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, pelo não atendimento 
dos itens 7.3.1 e 7.3.3 combinados com o subitem 7.2 do edital. Diante da decisão da CPL, esta 
fixa o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da publicação desse julgamento na imprensa oficial para 
apresentação de nova documentação em relação aos itens de inabilitação por parte dos licitantes 
inabilitados. João Pessoa, 30 de agosto de 2012. 

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente C

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Presencial, torna público, para conheci-

mento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Pregão Presencial 
nº 045/2012,  tipo menor preço, para os itens ofertados, tendo como objeto a  seleção de pessoa(s) 
jurídica(s) do ramo pertinente para aquisição de equipamentos de informática – desktop, nobreaks, 
estabilizadores e impressoras, destinado a atender as necessidades do Ministério Público da Paraíba, 
conforme quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência do Edital. A sessão 
pública será realizada no dia 18/09/2012 às 09:00 horas, no 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. Os interessados terão acesso ao  Edital  no endereço 
acima citado, de  segunda a quinta-feira no horário das 08:00  às 18:00  horas e na sexta-feira de 
07:00 às 13:00 horas ou  pela internet no site  www.mp.pb.gov.br. Outras  informações pelos fones: 
(83) 2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 30 de agosto de 2012.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Flavio Ferreira de Sousa 
CIC: 077.854.914-37                  Título/Valor: 
DM- R$ 180,00 
Protestante: Maria de Fátima C.Andrade 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo:  84.035 
Responsável: Francisco Sales de Almeida 
CNPJ: 09.351.724/0001-54           Título/Valor: 
DM- 2.250,00 
Protestante: American Paper Factoring Apre-
sentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 83.715 
Responsável: Raul D P Clementino 
CIC: 186.248.041-91 
Título/Valor: Duplicata-R$ 3.000,00 
Protestante: Cynthia de Araújo Andrade 
Apresentante: Banco Bradesco S/A 
Protocolo: 83.716 
Responsável: Luzia Faustino de Souza 
CNPJ: 13.405.594/0001-62 
Titulo/Valor: DM-R$ 324,39 
Protestante: Agrofrios Com de Frios 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 83.905 
Responsável: Damiana Pereira 
CIC: 045.084.714-47 
Título/Valor: DMI-R$ 176,22 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 84.121 
Responsável: Maria da Conceição  Morais 
CIC: 009.035.164-97 

Título/Valor: DMI-R$ 43,00 
Protestante: Mariza Gomes Bezerra 
Apresentante: Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 84.119 Responsável: S F 
Construções e Com.Ltda 
Título/Valor: DM-R$ 150,00/R$ 150,00 
Protestante: B.M.A. Locações Ltda 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 84.138/84.137 
Responsável: S F Const e Com Ltda 
Responsável: Casa do Mármore Ltda ME 
CNPJ: 08.706.375/0001-83 
Título/Valor: DMI-R$ 90,00/ R$ 100,00 
Protestante:Rental Proj Serv/ B M A Locações 
Apresentante: Banco do Brasil  SA 
Protocolo: 84.011/ 84.136 
Responsável: Marcelo de Oliveira Feitosa 
CIC: 009.760.934-05 
Título/Valor: DMI-R$ 1.439,30 
Protestante: Incorporadora e Const. Elo Forte 
Apresentante: Banco do Brasil S/A 
Protocolo: 84093 
Responsável: Unidade de Imagem  Cajazeiras 
CNPJ: 10.311.810/0001-12 
Título/Valor: DM-R$ 600,00 
Protestante:Scientific Com Import. Ltda 
Apresentante:Caixa Econômica Federal 
Protocolo: 83.988 
         Em obediência ao Art.l5 da Lei 9.492, de 
10.09.1997, intimo as pessoas físicas  citadas 
a virem pagar ou darem razões que tem, neste 
Cartório de Protesto, à Rua  acima citada, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei. 
Cajazeiras - PB, 30 de agosto de 2012. 
  

Maria Dolores Lira de Souza 
Oficiala dos Protestos

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2012

REGISTRO Nº 12-01373-9
Objeto: CONCLUSÃO DO RETIRO E ABRIGO DOS IDOSOS – 2ª ETAPA – JOÃO PESSOA/PB. 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. 
Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–
5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de setembro de 2012 às 14h30.

João Pessoa, 30 de agosto de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 08/2012- POR LOTE

REGISTRO Nº 12-01242-6
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE MANGABEIRA E DA DELEGACIA DE HOMICÍDIOS NO 
MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor 
Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, 326, no bairro de Jaguaribe, João 
Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5275: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 
02 de outubro de 2012 às 14h30.

João Pessoa, 27 de agosto de 2012.
Simone Medeiros Beserra

Presidente da C.P.L.

EMEPA-PB            
REGISTRO CGE N°12-01302-7,  De, 28/08/2012

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 005/2012
A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF nº 09.295.684/0001-70, com 

sede na Rua Eurípedes Tavares, 210 Tambiá, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, torna 
ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012, com base na Lei 
Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal 
nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material Permanente (veículo), destinados ao PAC-2010.
LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 

serão realizados no dia 17 de Setembro de 2012, às 14:00 horas, na Sede da EMEPA.
RECURSOS: O pagamento desse material Permanente se dará com recursos oriundos do 

Convênio Federal EMBRAPA x EMEPA nº 10200.10/0234-0-PAC-2010.
INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-

-feira, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.
org.br. Maiores informações pelo fone 3218-5503/5476/5478.

João Pessoa-PB, 30  de agosto de 2012.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

ETELMAR MEDEIROS CABRAL – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - CARRO 
KOMBI – PLACA KJN 4630 – SÃO MAMEDE/PB, sob nº 2012-005456/TEC/AA-1158

ETELMAR MEDEIROS CABRAL – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO –- CARRO CAMI-
NHÃO FORD F 4000 – PLACA KGQ 1473 – SÃO MAMEDE/PB, sob nº 2012-005459/TEC/LO-3531

LUIZ ALBERTO TOLENTINO FILHO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL - 
CARRO FIAAT UNO – PLACA NPX 6658 – ITAPORANGA/PB, sob nº 2012-005486/TEC/AA-1165

ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO JUCELIO DE SA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL – CARRO FIAT UNO – PLACA MMS 9217 –SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, sob 
nº 2012-005483/TEC/AA-1164

ELEIÇÃO 2012 MARINALDO PEREIRA DE SOUSA – Torna público que solicitou à SUDEMA – 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL – CARRO FIAT STRADA – PLACA DEZ 0514 –SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, 
sob nº 2012-005490/TEC/AA-1166

COLIGAÇÃO AVANÇA SANTA INES, AGORA É SUA VEZ – Torna público que solicitou à SUDEMA – 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA 
ELEITORAL – CARRO VERANEIO – PLACA GKT 8585–SANTA INES/PB, sob nº 2012-005505/
TEC/AA-1174

CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO VERANEIO – PLACA MMO 9085 – PAULISTA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006178/
TEC/AA-1519

ANSELMO BARBOSA DE ALMEIDA – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – 
CARRO VERANEIO – PLACA MMO 9085 – PAULISTA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006177/
TEC/AA-1518

AGOSTINHO PEREIRA CLEMENTINO – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITO-
RAL – CARRO SAVEIRO – PLACA NQD 5287 – SÃO BENTINHO/PB, sob PROCESSO DE Nº 
2012-006221/TEC/AA-1530

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
CARAVAN – PLACA BGH 9899 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006227/TEC/AA-1533

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
FIAT UNO – PLACA MZA 1801 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006228/TEC/AA-1534

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
D10 – PLACA MMO 8809 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006229/TEC/AA-1535

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
FIAT UNO – PLACA MYV 2455 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006230/TEC/AA-1536

CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
FIAT UNO – PLACA MXQ 8860 – POMBAL/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006231/TEC/AA-1537

MARCOS DE TAVARES GONÇALVES  – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PARA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE 
VOLANTE – VEICULO FIAT UNO 1.5R – PLACA KCF 3288/CE – UIRAUNA/PB, sob PROCESSO 
DE Nº 2012-004393/TEC/AA-0520

SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO  – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PARA ATIVIDADE DE 
PROPAGANDA VOLANTE EM TODA CIDADE E REGIÃO – VEICULO GM/CELTA 4P LIFE – PLACA DSX 
5851/SP – UIRAUNA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004396/TEC/AA-0523

JOSE VALDEMIR ALVES FERREIRA  – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PARA ATIVIDADE DE TRIO ELÉ-
TRICO EM TODA CIDADE E REGIÃO – VEICULO GM/CARRO CREVROLET D20 – PLACA GLB 
5150/MG – MATUREIA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-004489/TEC/AA-0578

JOSE ANTONIO ALEIXO NUNES – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CARRO 
F 4000 – PLACA KIB 1831 – TEIXEIRA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006114/TEC/AA-1494

FRANCISCO ALDEONE ABRANTES – Torna público que solicitou à SUDEMA – (Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente), a Autorização Ambiental – PROPAGANDA ELEITORAL – CAR-
RO GOL – PLACA MOH 3952 – SOUSA/PB, sob PROCESSO DE Nº 2012-006272/TEC/AA-1552

ANTONIO BERNARDINO DA SILVA – CPF Nº 010.898.514-80, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – KOMBI – Placa: MMN-7031-PB – Percurso: Santa Rita – PB e Região – até 
150 km da Sede da SUDEMA. Processo: 2012-006232/TEC/AA-1538.

ANTONIO VIEIRA DA SILVA – torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação (Licença anterior nº 
1738/2010), para a empresa ANTONIO DA SILVA ME CNPJ Nº 03.844.960/0001-26, situado a Rua 
Elpidio Sabino, Nº 348 – Centro – Nova Floresta – PB, CEP: 58.178-000.

FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 05.010.022/0001-
56, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença Prévia nº 2892/2012 em João Pessoa, 27 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a 
atividade de: Edificação Multifamiliar com 04 Unidades, na Rua Laura Ribeiro de Araujo, QD 234, 
LT 412 – GRAMAME – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004828/TEC/LP-0979.

RICARDO ALECSANDRO FRANCO DE ARAUJO – CPF Nº 840.955.714-20, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação – Edi-
ficação Multifamiliar com 04 Unidades Habitacionais – AC: 189,0m² - GRAMAME – João Pessoa 
– PB. Processo: 2012-006014/TEC/LI-1624.

EVANDRO REZENDE CARVALHO – CPF Nº 032.472.814-01, torna público que a SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar com 04 
Unidades - AC: 315m² - Cristo Redentor – João Pessoa – PB. Processo: 2012-005825/TEC/LP-1055.

A CONSTRUTORA ABC LTDA – CNPJ Nº 06.293.809/0001-35, torna público que requereu à SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para Edifício Saulo Maia, situado Av. Cabo 
Branco Esquina c/AV. Alice Almeida, 34 – Bairro Cabo Branco – João Pessoa – PB.

MINERAÇÃO NACIONAL S/A – CNPJ Nº 08.034.802/0002-05, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Instalação para Lavra de Calcário e Argila – Fazenda Fugida – Zona Rural – Caapora / Pitimbu / PB.

S. E. COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.174.423/0001-44, torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2220/2012 
em João Pessoa, 31 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Transporte de Cargas 
Perigosas – (gasolina, álcool e óleo Diesel), em Caminhão Tanque, da cidade de Cabedelo para as 
cidades de Jacaraú, Lagoa de Dentro. – Placa Caminhão Tanque – MUNICÍPIO: UF: PB. Processo: 
2012-003464/TEC/LO-3146.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS CUITE LTDA (POSTO CENTRAL) – CNPJ/CPF Nº 08.290.555/0001-
27, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 1796/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio de Combustíveis: Gasolina, Álcool e Óleo Lubrificante, na Rua Epitácio 
Pessoa, 82 – Centro – Município: CUITE – UF: PB. Processo: 2011-001347/TEC/LO-0432.

J & B COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA – CNPJ/CPF Nº 15.824.060/0001-04, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 3003/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Co-
mércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e lubrificantes; serviço de troca de óleo loja 
de conveniência, na Avenida Nego, DO – Nº 196 – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2012-004169/TEC/LO-3338.

JOSILENE HENRIQUE DA SILVA – CLUBE RECREATIVO PLANALTO II – CNPJ/CPF Nº 
023.857.224-29, torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, emitiu a Licença de Operação nº 2334/2012 em João Pessoa, 7 de agosto de 2012 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Bar e Restaurante com Música ao Vivo (apenas voz, violão e teclado), 
no Loteamento Planalto II – Município: MATARACA – UF: PB. Processo: 2010-006418/TEC/LO-2205.

MARIA ONEIDE COSTA DA SILVA – CPF Nº 515.204.004-20, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – FIAT/DUCATO – Placa: MMX-6451-PB – Percurso: Em Todo Estado da 
Paraíba. Processo: 2012-005670/TEC/AA-1263.

ANTONIO SEVERINO DA SILVA – CPF Nº 042.371.414-70, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiente – Propaganda 
Volante Eleitoral, KOMBI HVA-8685/PB – Percurso: Mulungu e Região até 150 km. Processo: 
2012-006204/TEC/AA-1522.

CLEVANILDO BRITO DE SOUSA – CPF Nº 139.155.764-68, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 – VW-GOL – Placa: JDU-1843 – Percurso: Em Todo Estado da Paraíba. 
Processo: 2012-005424/TEC/AA-1135.

NIVALDO SANTANA DA SILVA – 050.797.487-53, torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia – Edificação Multifamiliar/
COMERCIAL – AC: 272,70m² - Tambaú - João Pessoa - PB. Processo: 2012-006211/TEC/LP-1092.

THIAGO VITAL DE MIRANDA – CPF Nº 053.678.414-06, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia-Edificação Comercial 
com 04 Pavimentos – AC: 590,46m² - Mangabeira – João Pessoa – PB. Processo: 2012-006214/
TEC/LP-1093.

JOSÉ FRANCISCO ALVES – CNPJ/CPF Nº 794.635.097-04, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 2954/2012 
em João Pessoa, 28 de agosto de 2012 – Prazo: 75 dias. Para a atividade de: Publicidade Volante 
(Veículo I/TOYOTA HILUX 2CSR DX, Placa KLZ-4646/PB) – Em Toda a Cidade e Região – Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2012-005713/TEC/AA-1289.

M & V CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.765.889/0001-11, torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 2544/2012 em 
João Pessoa, 14 de agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial 
Multifamiliar e sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua Otávio Sinfronio Mariz, QD 032, 
LT 188 – Colibris – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2012-004203/TEC/LP-0952.

ORLANDO RODRIGUES SANTOS – CNPJ/CPF Nº 198.941.719-15, torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
2995/2012 em João Pessoa, 29 de agosto de 2012 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edifica-
ção Multifamiliar C/03 Unidades Habitacionais, na Rua Viviane de Matos Pontes de Freitas – LOT. 
Cidade Maravilhosa - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003063/TEC/LO-0852.

CASSIANO SARINHO SOARES – CPF Nº 343.708.114-49, torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral – JEPP MMR – 5667-PB – Percurso: Bayeux e Região até 150 km. Processo: 
2012-006259/TEC/AA-1547.

JOSÉ CARLOS FREITAS DA SILVA – CPF Nº 714.836.164-87, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Propaganda 
Volante Eleitoral 2012 - VW - GOL – Placas: KFY - 1370-PE - Percurso: ITABAIANA - PB e Região. 
Processo: 2012-006255/TEC/AA-1546.

MANOEL PEREIRA DE SANTANA – CPF Nº 072.273.454-91, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental – Publicidade 
Volante Eleitoral – GOL-MNE-1724/PB – Santa Rita e Região até 150 km. Processo: 2012-006213/
TEC/AA-1527.

PROJETOS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 10.879.797/0001-00, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Li-
cença Prévia – Edificação Multifamiliar – AC: 2227,0m² - Cabedelo - PB. Processo: 2012-005895/
TEC/LP-1062.
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Médicos seguirão desejo dos 
contrários a tratamento “fútil”

resolução para pacientes 

A ideia é evitar situações em 
que pacientes sem cura ficam 
meses ligados a aparelhos

Classificada como “reso-
lução histórica”, os médicos 
serão obrigados a seguir o de-
sejo de pacientes em fase ter-
minal que não quiserem trata-
mentos “excessivos e fúteis”. 

O CFM (Conselho Federal 
de Medicina) divulgou na ter-
ça-feira (28) resolução que 
estabelece a chamada “dire-
tiva antecipada de vontade”. 
Na prática, os médicos deverão 
registrar no prontuário, quan-
do o paciente quiser, quais 
são os tratamentos aplicados 
em casos terminais e seguir 
o desejo da pessoa. A ideia é 
evitar situações que pacientes 
ficam meses, sem cura, em es-
tado terminal por conta de 
aparelhos. 

“As pessoas que queriam 
morrer em paz estavam sendo 
levadas para UTI e eram entu-
badas, ressuscitadas e impedi-
das de morrer naturalmente”, 
diz o presidente do CFM, 
Roberto d’Avila. 

D’Avila disse que isso 
ocorre em muitos casos “por 
pressão do princípio médico 
de que temos que fazer tudo 
para salvar um paciente e dos 
pedidos da família para se 
fazer tudo que fosse possível”. 
“Defendemos a ideia da morte 
natural, sem a intervenção tec-
nológica inútil e fútil, que pode 
acalmar a família. Mas não está 
fazendo a vontade do paciente, 
que somente quer não sentir 
dor e não ficar nervoso e deixá-
lo partir sem nenhuma amar-

ra”, diz o médico. 
O presidente do CFM 

classifica de tratamento “fútil” 
aquele que “não dá a possi-
bilidade de voltar ao estado de 
saúde prévio”, como ocorre em 
casos de doença terminal. 

Segundo o conselho, o de-
sejo do paciente deve prevalecer 
em relação ao da família. “É o 
que eu, sadio, quero que façam 
comigo quando eu estiver mor-
rendo. As vontades do paciente 
registrados no prontuário es-
tão acima da vontade familiar. 
O médico obedece ao paciente”, 
diz o presidente do CFM. 

A resolução valerá so-
bretudo em casos “na fase 
final da vida e na fase final de 
uma doença”. Segundo d’Avila, 
o paciente não será “aban-
donado”. “Em vez colocar no 
respirador e deixá-lo morrer 
na UTI meses depois, eu posso 
fazer cuidados paliativos para 
não deixá-lo sofrer e deixá-lo 
morrer na hora certa. A pessoa 
não será abandonada.” 

De acordo com o presi-
dente do CFM, a vontade do 
paciente pode também ter vali-
dade em casos que não sejam 
de doença terminal, mas um 
acidente que deixe a vítima em 
estado vegetativo. “Eu posso 
até dizer que não quero que 
façam nada quando eu entrar 
em estado vegetativo, mas não 
posso desfazer quando já es-
tiver feito esse tratamento”. 

Consequências jurídicos
O CFM diz que não se 

preocupa com as consequên-
cias jurídicas, caso uma família 
reclame de negligencia médica 
por ter respeitado a vontade 

do paciente e não tê-lo coloca-
do em tratamentos excessivos. 

“Não estamos preocupa-
dos com a questão jurídica. 
Se estivéssemos, falaríamos 

para o médico registrar no 
cartório e diríamos: ‘Médicos, 
protejam-se’. O que queremos 
é saber a vontade do paciente”, 
afirma o presidente do CFM.

Defesa Civil alerta para risco de 
deslizamentos e instala placas

As pessoas que fa-
zem caminhadas na orla 
do Cabo Branco devem 
redobrar a atenção ao 
passar pela barreira, de-
vido os riscos de desliza-
mentos. Na manhã de 
ontem, a Coordenado-
ria Municipal de Defesa 
Civil (Comdec) iniciou a 
instalação de placas de si-
nalização sobre riscos na 
área. As placas estarão 
dispostas da Praça de Ie-
manjá, que sofre os efei-
tos da erosão e da força 
das ondas do mar, até a 
Praia do Seixas, em um 
percurso de quase dois 
quilômetros.

De acordo com o co-
ordenador da Comdec, 
Noé Estrela, a ação serve 
de alerta para o período 
de ventos fortes em se-
tembro, que podem cau-
sar ressacas no mar. “É 
arriscado passar próximo 
ao pé da falésia do Cabo 
Branco, principalmente 
quando a maré estiver 
alta”, disse. Segundo ele, 
a erosão acontece por 
conta das ondas do mar, 
da chuva e dos ventos.

Noé disse ainda que 
o fluxo de pedestres no 
local é muito grande nos 
fins de semana, inclusive 
com a presença de pes-
soas que praticamente 
acampam no pé da fa-
lésia. Ele contou que as 
pessoas levam bebidas 
ao locale ainda deixam 
as crianças brincando na 
área de risco. “A falésia 
está com um recuo muito 

grande, deixando a par-
te alta sem apoio. Não 
estamos proibindo que 
passem por lá, mas que 
andem a uma distância 
segura”, ressaltou.

contenção
De acordo com o 

secretário adjunto de 
Planejamento, Glauco 
Cavalcante, a prefeitura 
aguarda a liberação or-
çamentária pela Caixa 
Econômica Federal para 
realizar as obras de con-
tenção da erosão na falé-
sia do Cabo Branco.

“Vamos construir 
arrecifes artificiais no pé 
da falésia e no trecho 
da Praia do Seixas, para 
conter a força da água. 
Além disso, serão coloca-
das pedras no trecho que 
vai da Praça de Iemanjá 
até a Praia do Seixas”, 
explicou. Segundo o se-
cretário, o projeto custa 
R$ 15 milhões – e já estão 
garantidos R$ 8 milhões.

Deslizamentos
A Defesa Civil tam-

bém vai colocar placas de 
alerta de deslizamento 
em outras áreas da cida-
de. Segundo o engenhei-
ro da Comdec, Alberto 
Sabino, o trabalho deve 
começar na próxima se-
mana, nas comunidades 
Saturnino de Brito, Tim-
bó e Renascer I. No Alto 
do Mateus, os avisos se-
rão colocados na comu-
nidade Beira da Linha e 
na Rua Ari Barroso.

Falésia Do cabo branco



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

AUTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044873
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E SERVICOS 
DE LUBR
CPF/CNPJ....: 012613433/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,23
Cedente.....: ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AUTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044874
Responsavel.: MERCADINHO NOVA VIDA
CPF/CNPJ....: 013866336/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,36
Cedente.....: LC COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044383
Responsavel.: O BALCAO BAR E RESTAURANTE LTD
CPF/CNPJ....: 097553302/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             73,50
Cedente.....: K E K MAGAZINE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044025
Responsavel.: O BALCAO BAR E RESTAURANTE LTD
CPF/CNPJ....: 097553302/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,35
Cedente.....: K E K MAGAZINE LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044026
Responsavel.: RIVADAVIA SOLANO DE MACEDO
CPF/CNPJ....: 025370314-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            718,05
Cedente.....: PB ATACADO E COM. DE MATERIAL 
DE CO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043412
Responsavel.: TOCA CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 011431245/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Cedente.....: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044059
Responsavel.: VANDIQUE HENRIQUES C. FILHO
CPF/CNPJ....: 010737494-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            983,93
Cedente.....: COND EMPRESARIAL SHOPPING
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044499
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,  31/08/2012
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS.
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 48/2012
 ERRATA: Na pagina 20 do Jornal A União, dia 29/08/2012, Onde se lê ...Pregão Presencial nº 

00047/2012. Leia-se : ... Pregão Presencial nº 00048/2012. 

São Domingos, 29 de Agosto de 2012. 

Eudes Leite de Sá Junior.
Pregoeiro Oficial
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Responsavel.: ARTHUR HENRIQUE GOMES FI-
GUEIREDO
CPF/CNPJ....: 014678046/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            287,50
Cedente.....: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043884
Responsavel.: CATIA REIS MARTINS
CPF/CNPJ....: 484393710-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             79,65
Cedente.....: DERMOCOSMETICOS LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044375
Responsavel.: CONSTRUTORA SECULAR LTDA
CPF/CNPJ....: 009410278/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.542,00
Cedente.....: J RUFINU S DIESEL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043825
Responsavel.: FRANCISCO SOARES DE ARRUDA
CPF/CNPJ....: 013984319/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Cedente.....: IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS 
PARA V
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044856
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E SERVICOS 
DE LUBR
CPF/CNPJ....: 012613433/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,11
Cedente.....: ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AUTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044860
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E SERVICOS 
DE LUBR
CPF/CNPJ....: 012613433/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,12
Cedente.....: ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AUTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044861
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E SERVICOS 
DE LUBR
CPF/CNPJ....: 012613433/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,12
Cedente.....: ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AUTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044862
Responsavel.: LUBMAIS COMERCIO E SERVICOS 
DE LUBR
CPF/CNPJ....: 012613433/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,22
Cedente.....: ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 009/2012/SEDUC/PMCG
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no uso 

das prerrogativas que lha são conferidas pelo Chefe Maior do Executivo Municipal e, ainda, pela 
norma inscrita no art. 109 alínea “a” da Lei nº 8.666/93, alterada, comunica aos interessados que 
após avaliação dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº 009/2012/SEDUC/PMCG, 
decidiu pelo seguinte resultado: Firma Habilitada: ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
Firma Inabilitada: R E N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. Motivação da Administração: 
descumprimento dos subitens: 10.4 “b”, 10.5.1 “a”, 10.5.6, 10.5.7 “d”, “e”, “f” e 10.6 “c”.

Fica a partir desta publicação,concedido o prazo de 05 dias úteis para, querendo interpor Recurso 
Administrativo da decisão preferida por este Colegiado.

Campina Grande, 29 de Agosto de 2012.

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Presidente /CPL

Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIS-
SISSIPP
CPF/CNPJ....: 009619130/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            863,34
Cedente.....: ELIZABETH PORCELANATO LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043026
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIS-
SISSIPP
CPF/CNPJ....: 009619130/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.094,18
Cedente.....: CERAMICA ELIZABETH LTDA
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043027
Responsavel.: EXCLUSIVE NEGOCIOS IMOBILIARIO
CPF/CNPJ....: 013314354/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,00
Cedente.....: GRAFICA JB LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044122
Responsavel.: ELVIS CRISTIANO BISPO DE MARINS
CPF/CNPJ....: 015046163/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Cedente.....: NOVO CORTE TECNOLOGIA EM FO-
LHA DE A
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044349
Responsavel.: JOAQUIM FRANCISCO MELO CA-
VALCANTE
CPF/CNPJ....: 449177594-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.389,50
Cedente.....: AGROTEC TECNOLOGIA EM AGRO-
NEGOCIO L
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044783
Responsavel.: JIMMY CARTER PEREIRA DE ME-
DEIROS
CPF/CNPJ....: 015022481/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,59
Cedente.....: CBL ALIMENTOS S/A
Apresentante: BANCO CITIBANK-33.479.023/0001-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043833
Responsavel.: J.L COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS
CPF/CNPJ....: 010548447/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            618,80
Cedente.....: RUFINO COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRI
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044728
Responsavel.: KATIA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012143239/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            360,22

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Cedente.....: MGM - PRODUTOS SIDERURGICOS 
LTDA.
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044694
Responsavel.: LAERCIO PAULINO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 568795474-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,00
Cedente.....: JUED COM ASS EQUIP ODONTO
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044480
Responsavel.: NORDESTE GAS E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 011331338/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            285,00
Cedente.....: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 043753
Responsavel.: PROJACON CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 010190291/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            586,89
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044140
Responsavel.: TPTEC CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
CPF/CNPJ....: 014428857/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,06
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044684
Responsavel.: TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 018791144-45
Titulo......: CHEQUE           R$          1.550,00
Cedente.....: ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO
Apresentante: ALEXANDRE DE ALMEIDA MONTEIRO
Protocolo...: 2012 - 044570
Responsavel.: TPTEC CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTD
CPF/CNPJ....: 014428857/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            171,44
Cedente.....: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044638
Responsavel.: VALERIA CRISTINA FERREIRA GALVAO
CPF/CNPJ....: 001355014-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Cedente.....: DECK GRAFICA E EDITORA LTDA
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2012 - 044644
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 
de Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas 
Fisicas e Juridicas acima citadas a virem pagar os 
titulos supra, no prazo de tres dias uteis,ou darem, 
por escrito, as razoes por que nao o fazem, dirigindo-
-se, para tanto,ao 2o Tabelionato de Protesto, a 
Praca 1817, 40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob 
pena de serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  31/08/2012
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 014/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2012, que objetiva: Aquisição de um veículo 
0 km, tipo passeio, para atender ao Programa (PSE); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Serraria - PB, 06 de Agosto de 2012.

SEVERINO FERREIRA DA SILVA
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 015/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2012, que objetiva: Locação de diversos 
veículos para atender as necessidades do gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGNALDO GER-
MANO DE OLIVEIRA - R$ 6.000,00; AURELIANO PEREIRA SANTOS - R$ 7.000,00; FRANCISCO 
DA SILVA SANTOS - R$ 15.000,00; JOÃO BATISTA LUIS DOS SANTOS - R$ 10.000,00; JOÃO 
LEVINO DOS SANTOS - R$ 12.500,00; JOSÉ COSMO DA SILVA - R$ 9.000,00; JOSÉ MORAIS 
PINHEIRO - R$ 8.500,00; LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO TRANSPORTES - R$ 20.000,00.

Serraria - PB, 02 de Agosto de 2012.

SEVERINO FERREIRA DA SILVA
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de diversos veículos para atender as necessidades do gabinete do prefeito e 

as diversas secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2012. 
DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS,TRIBUTOS, QSE, MDE, FUNDEB, PAB FIXO, FUS e OUTROS: 
3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00046/2012 - 03.08.12 - AGNALDO 
GERMANO DE OLIVEIRA - R$ 6.000,00. CT Nº 00047/2012 - 03.08.12 - AURELIANO PEREIRA 
SANTOS - R$ 7.000,00. CT Nº 00048/2012 - 03.08.12 - FRANCISCO DA SILVA SANTOS - R$ 
15.000,00. CT Nº 00049/2012 - 03.08.12 - JOÃO BATISTA LUIS DOS SANTOS - R$ 10.000,00. 
CT Nº 00050/2012 - 03.08.12 - JOÃO LEVINO DOS SANTOS - R$ 12.500,00. CT Nº 00051/2012 - 
03.08.12 - JOSÉ COSMO DA SILVA - R$ 9.000,00. CT Nº 00052/2012 - 03.08.12 - JOSÉ MORAIS 
PINHEIRO - R$ 8.500,00. CT Nº 00053/2012 - 03.08.12 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO 
TRANSPORTES - R$ 20.000,00.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2012. OBJETO: Aquisição de um veículo 0 km, tipo 

passeio, para atender ao Programa (PSE). ABERTURA: 01/08/2012 as 09:30 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Fracassada. DATA: 06/08/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 011/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2012, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Material Odontológico, cujo objetivo é atender as necessidades do Posto Municipal de Saúde e 
aos PSF’s, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 9.443,73; SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÃO LTDA - R$ 14.010,85.

Sertãozinho - PB, 24 de Agosto de 2012.

ANTÔNIO RIBEIRO FILHO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Odontológico, cujo objetivo é atender as necessidades 

do Posto Municipal de Saúde e aos PSF’s, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00011/2012. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS e PAB FIXO: 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: 
CT Nº 00056/2012 - 28.08.12 - ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - R$ 9.443,73, CT Nº 
00057/2012 - 28.08.12 - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - R$ 14.010,85.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 012/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2012, que objetiva: Contratação de 
serviços especializados para confecções de Próteses Dentárias; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 27 de Agosto de 2012.

ANTÔNIO RIBEIRO FILHO
Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00012/2012. OBJETO: Contratação de serviços es-

pecializados para confecções de Próteses Dentárias. ABERTURA: 23/08/2012 as 11:30 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 27/08/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NO 014/2012
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Setembro de 
2012, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
especializados para confecções de Próteses Dentárias. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 28 de Agosto de 2012.

SIMONY PEREIRA FREITAS FERNANDES
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
CHAMADA PUBLICA

O Prefeito Constitucional do Município de Gurinhem/PB, no uso de suas atribuições, vem através 
deste, CONVOCAR MEDICOS PLANTONISTAS INTERESSADOS EM PRESTAREM SERVIÇOS NESTE 
MUNICÍPIO, informações pelo TEL. (83) 3285-1188, ou na Sec. de Saúde.  

Gurinhém/PB, 27 de Agosto de 2012.
Claudino César Freire

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 14h00min do dia 13 de Setembro de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, destinada a aquisições parceladas de 
Próteses dentárias destinadas a atender a população carente do município de conformidade ao Programa 
SUS – BLOCOMAC, Resolução 1.110, de 28/05/2012 – Ministério da Saúde. Recursos orçamentários 
20.800 – 10.301.2006.2074 – 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2010. Informações: no horário das 14h00min 
as 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilõezinhos - PB, 30 de Agosto de 2012.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS 02/2012

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, Rua Oswaldo 
Trigueiro, s/n, conforme Termo de Compromisso PAC 203489/2012, que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Baía da Traição/PB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC. 
DOTAÇÃO: 05.00-12.361.0022.1.045 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 09 
(nove) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB e 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA – ME, CNPJ 11.622.715/0001-00 - CT Nº 
145/2012, de 30.08.2012 – R$ 471.694,64 – Quatrocentos e Setenta e Um Mil Seiscentos e Noventa e 
Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos.

Baia da Traição, 30 de Agosto de 2012
JOSÉ ALBERTO DIAS FREIRE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Santa 

Cecília, SN - Centro - Santa Cecilia - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Setembro de 2012, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha mecanizada, conforme 
especificações - Termo de Referência - Anexo I. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 185/2011. Informações: no horário das 09:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3642-1006. Email: prefeitura@
santacecília.pb.gov.br

Santa Cecilia - PB, 24 de Agosto de 2012
JOSÉ MARIA GUEDES DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA CNPJ 12.734.018/0001-04 
no valor total de R$ 6.442,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 30 de agosto de 2012. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA CNPJ 12.734.018/0001-04 
no valor total de R$ 5.871,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 30 de agosto de 2012. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa ABELIANA SILVA PEREIRA CNPJ 15.498.419/0001-92 no 
valor total de R$ 65.825,00. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 30 de agosto de 2012. 
Bruce da Silva Santos – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA CNPJ 12.734.018/0001-04 no valor total 
de R$ 6.442,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 30 de agosto 
de 2012. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA CNPJ 12.734.018/0001-04 no valor total 
de R$ 5.871,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 30 de agosto 
de 2012. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2012

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa ABELIANA SILVA PEREIRA CNPJ 15.498.419/0001-92 no valor total de 
R$ 65.825,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. Cuité – PB, em 30 de agosto 
de 2012. Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio – Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Acatando e relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura de que trata o 
processo licitatório na modalidade de PREGÃO TOMADA DE PREÇOS nº 04/2012, que tem como objetivo a 
Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar. HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe e ADJUDICO o objeto à 
firma MILTON VIEGAS, que apresentou o valor global de 66.140,00 (sessenta e seis mil, cento e quarenta reais). 

Serra da Raiz(PB),  29 de Agosto de 2012.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Acatando e relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura de que trata o 

processo licitatório na modalidade de PREGÃO TOMADA DE PREÇOS nº 05/2012, que tem como objetivo a 
Aquisição de Peças Automotivas. HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe e ADJUDICO o objeto à 
firma MILTON VIEGAS, que apresentou o valor global de R$ 76.889,00 (setenta e seis mil, oitocentos e oitenta 
e nove reais). 

Serra da Raiz(PB),  29 de Agosto de 2012.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 04/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: RECURSOS DO FNDE E FNAS - Dotação 

Orçamentária: 02030 - 08.244.0007.2010 - 3.3.90.30 - Material de Consumo / 08.244.0007.2006 - 3.3.90.30 
- Material de Consumo / 08.244.0007.2012 - 3.3.90.30 - Material de Consumo / 02050 - 12.306.0012.2022 - 
3.3.90.30 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e MILTON VIEGAS.

Serra da Raiz(PB), 29 de Agosto de 2012.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Peças de Reposição.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 05/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: RECURSOS DO FNDE E FNAS - Dotação 

Orçamentária: 02030 - 08.244.0007.2010 - 3.3.90.30 - Material de Consumo / 08.244.0007.2006 - 3.3.90.30 
- Material de Consumo / 08.244.0007.2012 - 3.3.90.30 - Material de Consumo / 02050 - 12.306.0012.2022 - 
3.3.90.30 - Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e MILTON VIEGAS.

Serra da Raiz(PB), 29 de Agosto de 2012.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE - Prefeito

AUTO POSTO INTERMARES LTDA - CNPJ/CPF: 41.198.466/0001-20 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Alteração nº 2802/2012 
em João Pessoa, 22 de AGOSTO 2012 - Prazo: 540 dias. Para a atividade de: Implantação de 
pavimento em concreto, substituição dos tanques, canaletas de drenagem, caixas separadoras de 
agua e óleo direcionamento para sistema posterior. Na(o) BR 230 KM 09 QD. 74 LT 11 A 14 - IN-
TERMARES.   Municipio: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2012-003624/TEC/LA-0195. 
 
 AUTO POSTO INTERMARES LTDA - CNPJ/CPF: 41.198.466/0001-20 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2810/2012 
em João Pessoa, 22 de AGOSTO 2012 - Prazo: 540 dias. Para a atividade de: COMERCIO E VENDA 
DE COMBUSTIVEIS EM GERAL: GASOLINA, ALCCOL , DIESEL, LUBRIFICANTE E GLP – GÁS 
LIQUEFEITO DE PETROLEO. Na(o) BR 230 KM 09 QD. 74 LT 11 A 14 - INTERMARES.   Municipio: 
CABEDELO - UF: PB. Processo: 2011-006896/TEC/LO-2139.  
 
 ANTONIO LUCENA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.290.538/0001-90 Torna público requereu SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, uma Renovação de Licença de Operação, 
sob numero de processo  3098/11 PROC. Nº 2009-002724 , em João Pessoa, 21 de AGOSTO 2012. 
Para a atividade de: Comércio de Combustíveis, óleo, lubrificante, Lavagem de veiculo, Troca de 
oleo . Na(o) Praça Fernandes Antonio de Almeida, s/n , Bonito de Santa Fé - UF: PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA – CNPJ/CPF Nº 08.883.951/0001-68 Torna Público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
n° 2538/2012 em João Pessoa, 14 de Agosto de 2012 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de Re-
forma do estádio O Dorjão. Na(o) SEDE DO MUNICÍPIO Município: Teixeira – UF: PB. Processo: 
2012-002482/TEC/LI-2817.
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