
Ano CXIX
Número 133

R$ 1,00

R$ 160,00

Assinatura anual

www.paraiba.pb.gov.br Twitter > @uniaogovpb jornalauniao.blogspot.

Eleições municipais ainda têm
chapas indefinidas em JP e CG

Partidos e coligações têm 
até hoje para registrar as can-
didaturas para as eleições des-
te ano. Mas persistem indefini-
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PB terá 4 atletas em Londres

119 ANos - PATRIMÔNIo DA PARAÍBA 
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Moeda
DÓLAR    R$ 2,026 (compra) R$ 2,027 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,539 (compra) R$ 2,540  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Espep itinerante estará este mês em Poço de José de Moura e Soledade

l UEPB inscreve das 11 e 12 deste mês para processo seletivo de mudança de campus

l Núcleo de Inovação Tecnológica da UEPB abre inscrição para seleção de estagiários

l Orquestra Sinfônica faz, hoje, homenagem ao Maestro Eleazar de Carvalho

Sinfônica faz  homenagem 
hoje a Eleazar de Carvalho

CONCErTO dE CENTENárIO

PÁGINA 5

PB receberá o
segundo maior  
investimento 
do Minha Casa

PÁGINA 25

Kaio Márcio, Maíssa Pessoa, Jaílma Sales e Andressa Mo-
rais estão confirmados na delegação brasileira. PÁGINA 21

ções na Capital e em Campina. 
Uma delas é sobre quem será o 
vice na chapa encabeçada por 
Cícero Lucena. PÁGINA 17

Novas regras 
da poupança 
são aprovadas 
na Câmara

PÁGINA 28
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Tráfego
é retomado na PB-004
o DER restabeleceu o tráfego de pedestres, motos e 
bicicletas no trecho da Ponte da Batalha através de 
um desvio emergencial. o trânsito de carros deve 
ser retomado nos próximos dias. A reconstrução da 
ponte, orçada em R$ 2 mi, prossegue.  PÁGINA 13

Campina tem 
200 marquises 
com risco de 
desabamento

PÁGINA 16

Servidores federais em greve protestaram ontem na Capital PÁGINA 13
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Domingos Sávio

Os candidatos a prefeito de João Pessoa de-
veriam incluir em seus programas de governo, 
como compromisso a ser cumprido, um item da 
maior simplicidade, mas, ao mesmo tempo, de 
grande alcance social: a acessibilidade das pesso-
as aos locais públicos.

Na edição de ontem, A União publicou 
ampla matéria sobre as dificuldades que os pe-
destres, deficientes ou não, enfrentam no dia a 
dia para circular pela cidade, onde as calçadas – 
desniveladas, esburacadas e escorregadias – são 
a confirmação do pouco caso que se faz em rela-
ção a este assunto.

Todo dia, o cidadão se depara com esca-
das, elevadores inadequados, portas estreitas 
e calçadas quebradas. Trata-se de um cená-
rio considerado normal em uma cidade. No 
entanto,  é preciso levar em conta que esse 
mesmo cenário exclui um em cada mais de 
catorze brasileiros com determinados tipos 
de deficiência física. 

As calçadas são os ambientes mais de-
mocráticos que existem, já que impulsio-
nam as atividades econômicas. Por meio 
delas chega-se  ao trabalho, ao comércio, 
aos clubes, aos shoppings. A grande questão 
é que esses espaços, conforme determinam 
as leis, são de responsabilidade do proprie-
tário do imóvel. Como estes, em sua grande 
maioria, não fazem nada para resolver a 
questão, surgem as mais diferentes situa-
ções: pisos inadequados, degraus, raízes de 
árvores, enfim, passeios deteriorados e, o 
mais grave, inacessíveis.

Dados do Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE) apontam que mais de 
14% dos brasileiros convivem com algum 
tipo de deficiência definitiva. Esse dado pode 
aumentar significativamente, se incluirmos 
aí os idosos, os obesos ou os deficientes tem-
porários, como aqueles que estão com algum 
membro imobilizado, assim como os milha-
res que se acidentam diariamente no trânsito 
de nossas cidades. 

Em algum momento do dia todos somos 
pedestres, indiferente da profissão ou classe 
social. A calçada ideal é aquela que garante o 
caminhar livre, seguro e confortável de todos os 
cidadãos. A calçada é o caminho que nos con-
duz ao lar. Ela é equipamento urbano por onde 
transitam os pedestres na movimentada vida 
cotidiana. 

É por meio dela que as pessoas chegam aos 
diversos pontos do bairro e da cidade e exercem o 
seu direito de ir e vir. A calçada bem feita e bem con-
servada valoriza a casa, o bairro, a cidade e propicia 
cidadania e igualdade a todos.

A diversidade humana deve ser sempre 
considerada. O respeito às necessidades e às 
diferenças das pessoas deveria ser priorida-
de em todas as ações que dizem respeito a 
acessibilidade. 

Os que se dispõem a pleitear da 
população o direito de representá-la, 
comandando os seus destinos adminis-
trativos, devem deixar claro para o con-
junto do eleitorado, quais os compro-
missos que assumem em relação a este 
tema e o que, de fato, pretendem fazer 
nesta área, caso venham a ser eleitos. 

Jarbas Vasconcelos enxotou o uru-
bu que pousara na sorte da estátua de 
Augusto dos Anjos e fez voltar à Praça 
da República, no Recife, a obra de Abe-
lardo da Hora que Roberto Magalhães, 
por supersticioso, mandara retirar da 
frente do Palácio das Princesas. É o que 
esclarece a escritora Neide Santos em 
amável mensagem enviada por e-mail 
ao colunista, a propósito da coluna de 
domingo passado (“É duro ser está-
tua”), conforme transcrevo a seguir: 

Prezado Martinho, 
Como uma das organizadoras do livro 

“Conversando com Crispim sobre Augusto 
dos Anjos”, expressamos agradecimentos 
pela referência elogiosa ao livro. Faço isso 
em nome da equipe ( Socorro e Ana Isabel). 
O mérito do livro é de Crispim; nós fomos 
apenas porta-vozes.   

A título de esclarecimento, informo que, 
quando fizemos a entrevista com Crispim, 
em 2007 ou 2008, o entrevistado revelou não 
saber qual tinha sido o destino da estátua 
de Augusto dos Anjos que fora retirada por 
ordem do governador Roberto Magalhães. 
Em 2008, fui ao Recife e encontrei a estátua 
na Praça da República, em frente ao Palácio 
das Princesas. Por ordem do prefeito Jarbas 
Vasconcelos, a estátua voltou à sua antiga 
morada. (Jarbas não era supersticioso). 

No livro “Augusto dos Anjos em ima-
gens: uma fotobiografia” ( Ed. Ideia, 2010), 
nas páginas 221-224, você encontra toda a 
história da estátua de Augusto dos Anjos,  
esculpida por Abelardo da Hora e seu filho 
Iuri da Hora. Fui ao Recife,  fotografei , 
copiei os poemas que estão no pedestal da 

estátua.  Tudo isso está registrado no nosso 
livro. Crispim nos chamou a atenção para 
esse fato que desconhecíamos. Em boa hora, 
Jarbas Vasconcelos fez voltar a estátua 
para o local de onde nunca deveria ter saí-
do. Saudações, Neide Medeiros Santos.

Prêmio
Além do Recife, com o gesto 

de Jarbas Vasconcelos, também fui 
premiado nessa história, pois recebi 
de Neide Santos, em domicílio (ima-
ginem a distinção!), um exemplar do 
livro “Augusto dos Anjos em Imagens: 
Uma Fotobiografia”, publicação que 
justificaria uma estátua para suas auto-
ras (além de Neide, assinam o impres-
so as organizadoras Socorro Aragão e 
Ana Isabel de Souza Leão Andrade). 

A obra faz parte dos projetos 
“Reconstituição do Universo de Au-
gusto dos Anjos” e “Redescobrindo as 
Trilhas de Augusto dos Anjos”, coor-
denados pelo trio de pesquisadoras e 
que incluem seis livros, todos edita-
dos pela Ideia (apenas “Augusto dos 
Anjos: Uma Biobibliografia” saiu pela 
UFPB), alguns já esgotados. 

A fotobiografia que recebi de Nei-
de é para ser emoldurada e guardada 
como relíquia. Não deixem de ler.

Tutty Vasques
Fátima Bernardes não está legal! 

Não sabe explicar por que, mas se sen-
te insegura com Renata Vasconcelos 
substituindo Patrícia Poeta no ‘Jornal 
Nacional’. Que bobagem, né não?

Começo minha caminhada nas pá-
ginas do jornal A União, lembrando que 
dia desses fiquei abatido - na verdade, 
bem mais que esperava - ao saber que 
Gabriel Garcia Marquez, uma das men-
tes de maior produtividade da literatura 
latino-americana, estava perdendo a 
memória. Fiquei triste pelo velho Gabo, 
autor de Cem Anos de Solidão, O Amor 
nos Tempos do Cólera, Relato de um  
Náufrago, Ninguém Escreve ao Coronel, 
O Outono do Patriarca e outros clássicos 
que fizeram da América Latina um con-
tinente literário e tornaram nossos dias 
e noites mais plenos. O conjunto da obra 
rendeu a este colombiano de Aracataba, 
nascido em 6 de março de 1927, o Prê-
mio Nobel de Literatura em 1982. 

Há alguns anos, circulou na inter-
net um texto atribuído à Garcia Mar-
quez, onde ele se despedia da vida. 
Alguns dos grandes jornais brasilei-
ros publicaram o tal texto em letras 
garrafais. Mas, a  autoria foi desmen-
tida pelo próprio escritor. Agora, 
não. Agora sentimos que ele está 

mesmo doente. Aos 85 anos, já não 
reconhece os amigos mais próximos 
e desde os 80 anos ele próprio vem 
constatando que sua mente já não é a 
mesma. Desistiu de escrever seu livro 
de memórias depois de ter perdido 
o irmão e ter começado a perceber 
que aquela sua “engrenagem criativa” 
começava a falhar.

Quem gosta de boa literatura acaba 
mantendo com os autores preferidos 
um certo grau de intimidade, sentindo 
suas dores como se fosse membro da 
família.  Talvez somente o realismo 
fantástico criado por Garcia Marques 
seria capaz de explicar as razões de 
quem esquece que as coisas conquista-
das a qualquer preço, não valem quanto 
pesam.  “A memória do coração elimina 
as más recordações e dignifica as boas, 
e graças a esse artifício, conseguimos 
superar o passado.” Esta frase remete-
-nos a reflexões. A memória de Gabriel 
Garcia Marquez é, na verdade,  toda uma 
obra construída com sotaque latino, 
com cheiro de povo. 

Editorial

Um
Xô, Roberto Magalhães!

  Um voto à acessibilidade

Memórias de Macondo

Martinho Moreira Franco Lau Siqueira
Jornalista 

martinhomaoreira.franco@bol.com.br
Escritor

lausiqueira@gmail.com

As chamadas agências 
r e g u l a d o r a s , c r i a d a s , 
também,  para fiscalizar e 
assegurar os direitos dos 
consumidores, precisam 
urgentemente evoluir da 
retórica à ação. Constan-
temente anunciam multas 
e punições a quem des-
respeitam esses direitos, 
mas, na prática, o con-
sumidor não constata a 
melhora na qualidade dos 
serviços.
O que se verifica hoje, são 
queixas contra planos de 
saúde, seguros, compa-
nhias elétricas, bancos, e, 
em maior escala, as opera-
doras de telefonia móvel. 
A falta de uma medida 
forte transmite um senti-
mento de desamparo.

Vão até o dia 12 deste 
mês, as inscrições para o 
Curso de Preparação à Ma-
gistratura (CPM), período 
2012.2, da Escola Superior 
da Magistratura.
A Esma disponibilizou  65 
vagas para a Capital João 
Pessoa, 65 destinadas à 
Comarca de Campina Grande 
e mais 45 para o município 
de Patos. 

Funcionários da Chesf, a exemplo 
dos  demais das subsidiárias da 
Eletrobrás, estão em greve por  72 
horas, como  advertência por conta 
de impasse nas negociações sala-
riais.  Não é aconselhável  ignorar  
quem tem o controle de  18 mil qui-
lômetros de linhas de transmissão. 

O índice de inadimplência do consumi-
dor na Região Metropolitana de João 
Pessoa caiu em junho, com relação 
a maio. A constatação foi feita pelo 
Instituto Facomércio de Pesquisas 
Econômicas e Sociais da Paraíba.
O levantamento verificou queda de 
0,85 pontos percentuais. 
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Humor

A Ordem dos Advogados da 
Paraíba está a um passo de 
comprar uma briga com o 
STJD - Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva.
Tudo porque, em entrevista 
a uma rádio do Pará, um dos 
seus membros teria desan-
cado a Justiça paraibana por 
ter assegurado o direito do 
Treze de Campina Grande na 
Série C.

OAB X STJD

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.

savio_fel@hotmail.com



José Lima
Ex-jogador e técnico 

Amante 

“Fui campeão 
nos grandes, mas 
não há como 
negar a ligação 
forte com o 
Campinense”

Quem é Zé Lima?
Sou um pernambuco-paraiba-

no, amante do futebol, com mais de 
vinte títulos na Paraíba. Sou casado 
com Arlete Macedo Lima, tenho oito 
filhos, sendo seis homens e duas 
mulheres. Posso dizer que sou uma 
pessoa realizada na vida.

De que forma e quando você 
conheceu o futebol?

Foi em 1959, quando comecei 
em Campina Grande, no Interna-
cional, um clube semi amador que 
disputava o campeonato da cidade. 
Depois fui para o Paulistano, nes-
se caso já assinando meu primeiro 
contrato profissional.

 
E o currículo?
No Paulistano disputei o Cam-

peonato Paraibano em 1960, depois, 
em 1961, me transferi para o Campi-
nense, onde fui campeão pelo clube 
até 1965. Foi a gloriosa conquista 
do hexa. No ano de 1966 perdemos 
o Paraibano para o Treze, mas no 
ano seguinte fomos campeões nova-
mente. Então saí de Campina, indo 
jogar no Correio do Maranhão, logo 
após fui para o ABC de Natal, esti-
ve também no Leões em Salvador e 
retornei a Campina onde encerrei 
a carreira jogando pelo Treze, por 
três anos. 

Sua família é bastante ligada 
ao futebol. Como você enxerga 
esse sentimento tão forte com o 
esporte?

Não vou dizer que enriquei com 
a bola. Mas o futebol me proporcio-
nou muitas alegrias. Dos meus fi-
lhos, todos os homens jogaram bola, 
a maioria chegou ao profissionalis-
mo. O mais novo ficou um tempo 
como amador porque passou três 
anos na Suíça e não chegou a assi-
nar contrato profissional, porque 
não quis. Porém depois chegou a 
disputar pelo Leonel o campeonato 
de futebol profissional da segunda 
divisão.

Como jogador ou técnico, qual 
a equipe que mais marcou a carrei-
ra de Zé Lima?

Fui campeão nos grandes do 
Estado, mas não há como negar a 
ligação forte com o Campinense. 
Entre o hexa como jogador e o tetra 
como treinador e auxiliar, vivi emo-
ções muito fortes. Naquele time da 
década de 70, o famoso “Time de 
Zé Pinheiro”, quase que por com-
pleto formado no bairro, eu e Zezi-

nho Ibiapino combinávamos: nós 
dizíamos que não existia técnico e 
auxiliar, tudo era uma coisa só. E a 
coisa funcionava, muito bem porque 
os jogadores eram de qualidade. O 
Campinense se deu ao luxo de ter no 
banco um cara como Erandir Mon-
tenegro, que era titular no Vasco. 
Aquele time era especial, tinha dois 
bons jogadores por posição.

Atualmente nós temos um 
paraibano na Seleção Brasileira, 
o Hulk, com chances reais de ir à 
Olimpíada de Londres. Que avalia-
ção você faz do nosso futebol?

A Paraíba, sobretudo Campina 
Grande, sempre foi um celeiro de 
craques. Hulk está na Seleção por-
que merece e deveria sim ir para as 
Olimpíadas, não sei se vai, porque 
todos sabem como as coisas funcio-
nam. Mas hoje eu acho que faltam 
dirigentes mais sérios e responsá-
veis, que invistam nas divisões de 
base.

No seu tempo, a Paraíba tinha 
jogadores com condições de ser-
vir a Seleção?

Claro que tinha. Naquele tempo 
era que tínhamos, sem querer ser 
saudosista e já sendo. No passado, 
os clubes paraibanos contratavam, 
mas a maioria do elenco era de casa. 
Posso escalar aqui um time de joga-
dores que teria condições de servir a 
Seleção nas décadas de 60 e 70. Mas 
naquele tempo a qualidade era mui-
to grande. Pra começar era época de 
Pelé, Garrincha, Pepe, Pagão, enfim. 
Porém nós tínhamos craques como 
Deca, Ivan Lopes, Edvaldo Morais, 
Preta, Márcio Gama, Vavá, Ibiapino, 
Zé Luiz, Gil Rosa, Araponga, Ruiter, 
Coca. Tínhamos muitos craques.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 2012

EXCLUSIVO

do futebol
Filipe Costa
Especial para A União

ernambucano de Vertentes, 71 anos, mais de 20 títulos do 
Campeonato Paraibano (como jogador, técnico e auxiliar) e 
carregando um misto de folclórica e tradicional história no fu-
tebol tabajarino. Esse é José Lima da Silva, Zé Preto, Zé Lima 
ou Zé de Mãe, como queiram. Personagem que marcou época 
em Campina Grande e ainda hoje é venerado pela torcida. 
Recentemente, Zé foi homenageado por uma das torcidas 
organizadas do Campinense com um bandeirão que traz seu 
rosto como ilustração. O lançamento da bandeira aconteceu 
no dia primeiro de abril, quando a Raposa venceu o Treze por 
2 a 1 no Clássico dos Maiorais.
Com seus cabelos e bigode impecavelmente pretos, e natu-
ralmente, como ele costuma brincar, além de muita história 
para contar, Zé aceitou o convite de A União para um bate-
-papo que o leitor confere a seguir.

P



Agende-se! 
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Mostra, teatro e ciranda

O novo Museu de Artes Assis 
Chateaubriand – MAAC receberá 
de 12 de julho a 12 de agosto, a 
itinerância da IV Mostra Jovens 
Designer, que terá entrada franca, 
irá reunir 40 invenções criativas e 
exclusivas de estudantes de design 
de todo o Brasil. 

A Mostra Jovens Designers 
busca estimular a formação 
de novos talentos e difundir 
a cultura do design no país. A 
Mostra já percorreu sete estados 
brasileiros e também levou a 
criatividade brasileira para o 
exterior em uma itinerância em 
Milão, na Itália.

De acordo com a produtora 
Marici Vila, da Origem Produções, 
o projeto Jovens Designers 
simboliza o desenvolvimento 
criativo, inovador e de qualidade 
dos novos profissionais.  Para 
ela, a Mostra é uma grande 

vitrine para promover o design 
brasileiro. “Na exposição, o 
público pode conferir desde 
o atual cenário da produção 
acadêmica até as várias áreas 
de atuação do ramo, além de 
conhecer soluções originais e 
ousadas relacionadas a temas 
comuns”, afirma.

A Mostra ainda possibilita 
que profissionais renomados 
no setor conheçam o trabalho 
das novas gerações. Na próxima 
exposição, que ficará um mês em 
Campina Grande, os visitantes 
poderão conferir produtos 
com utilidades variadas em 
diversos segmentos, que buscam, 
além da beleza visual, agregar 
funcionalidade aos serviços.

O evento tem o patrocínio 
da Fiat, apoio do Ministério da 
Cultura e realização da Origem 
Produções.

Mostra Jovens Designers

O Grupo de Cirandeiros do Vale do 
Gramame fará nova apresentação hoje, 
às 17h30, no anfiteatro da Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e Artes, no 
Altiplano. A apresentação está inserida na 
programação de aniversário de 4 anos da 
Estação. A entrada é gratuita.

A apresentação do grupo será feita no 
chão, interagindo com o público presente 
e fazendo todos dançar ao som de muita 
ciranda e coco de roda. Os cirandeiros 
de Gramame estão entre os principais 
responsáveis por manter as tradições do 
litoral sul pessoense. O grupo já tem um 
CD gravado, cujo repertório é composto 
por cirandas e cocos autorais, que falam 
de suas vivências na comunidade, os 
problemas ali encontrados e a relação com 
a natureza.

Grupo – O encontro do morador 
João da Penha com D’oci Gomes, uma das 
diretoras do projeto Escola Viva Olho do 
Tempo, que oferece apoio aos habitantes 
da região de Gramame, fez nascer um 
projeto que busca revitalizar as cirandas 
autorais e do cancioneiro popular. O 
grupo de cirandeiros mostra como é 
importante preservar as tradições das 
comunidades e as danças típicas, como 
lapinhas, coco de roda, cirandas e festejos 
juninos.

Programação - A programação de 
aniversário dos 4 anos da Estação Cabo 
Branco continua amanhã, com o show de 
lançamento do novo CD do cantor Glauco 
Meireles, às 19h, no auditório. A entrada é 
gratuita.

Cirandeiros de Gramame

A Mostra Jovens Designer reunirá 40 invenções de estudan-
tes de design do Brasil, em Campina. Aos 70 anos, Fernando 
Teixeira participa do espetáculo de rua, Greve de Sexo. E os 
Cirandeiros do Vale do Gramame se apresentam hoje. 

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargadora Elaine 
Vasconcelos, assinou o edital do concurso público para provimento de vagas de analista e 
técnico judiciário. O edital será publicado no Diário Oficial da União de hoje, dia 5 de julho.

Estão previstas 28 vagas, incluindo duas para deficientes, além do cadastro de reserva. Os 
candidatos serão lotados no Distrito Federal e Estado do Tocantins conforme a necessidade do 
TRT-10ª Região. As provas estão previstas para novembro deste ano.

Concurso público

Fotos: Arquivo

Aos 70 anos de idade, Fernando Teixeira 
se prepara para mais um novo desafio em sua 
carreira de ator. Pela primeira vez ele atuará em 
um espetáculo de rua, Greve de Sexo, sob sua 
direção e texto adaptado em parceria com Osvaldo 
Anzolin do livro Lisístrata – A greve do Sexo de 
Aristófanes. 

Essa experiência poderá ser conferida em 
curta temporada no Teatro de Arena do Espaço 
Cultural, dias 21, 22, 28 e 29 de julho, aos sábados 
às 20h e domingos às 20h. A temporada tem apoio 
da Funesc.

Em 50 anos dedicados principalmente 
ao teatro, Fernando já ocupou vários espaços, 
construindo uma vasta trajetória no teatro, cinema 
e na publicidade. Desta vez o ator e encenador, 
encara a rua como palco para integrar o elenco 
desta recente montagem do Bigorna. 

sobre esse novo espaço cênico em sua 
trajetória enquanto ator e diretor, Fernando 
afirma acreditar que a rua que tem seu público em 
trânsito, com diversas preocupações na cabeça, 
o que o torna bastante diferente daqueles que se 
dirigem ao teatro. 

“Nesse outro tipo de apresentação teatral, 
nós, atores e atrizes e próprio público, somos 
pegos de surpresa e sendo assim, as expectativas 
são variáveis, o que torna a experiência bastante 
interessante”, diz Fernando.

O espetáculo é uma remontagem da 
encenação apresentada em dezembro do ano 
passado em cinco praças de João Pessoa. Com 
novos integrantes, a peça conta agora com a 
participação das atrizes Raquel Cavalcante 
e Fabíola Morais, juntamente com Fernando 
Teixeira. 

Greve de Sexo
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Sandra Moura escreve 
sobre os programas 
religiosos no Rádio e TV
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Tributo ao mestre
Orquestra Sinfônica faz concerto em 
homenagem ao centenário do maestro 
Eleazar de Carvalho com participação 
da soprano Isabel Barbosa

Casa do Julgamento 
será encenado hoje

Carlos Alberto Azevedo 
lança livro na Capital
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ESPETÁCULO LANÇAMENTO

Hoje, às 20h, a cantora Isa-
bel Barbosa é a convidada 
do concerto da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba, que 
terá a Igreja São Francisco 
como cenário. A apresen-
tação, que também terá o 
violoncelista paraibano 

Raiff Barreto como convidado, promete uma 
homenagem ao Maestro Eleazar de Carvalho, 
que também foi regente da OSPB, e neste ano, 
no dia 28 de julho, comemoraria o seu cente-
nário.

“A melhor maneira de homenagear Ele-
azar de Carvalho é com um concerto da Or-
questra Sinfônica da Paraíba e com música. 
Nós poderíamos colocar fotos, CDs, livros, mas 
nada pode melhor magnificar a importância 
dele do que a música”, enfatizou o maestro 
da OSPB, Alex Klein. Ele também afirmou que 
“se não fosse por Eleazar de Carvalho, os dois 
solistas que se apresentam hoje à noite não te-
riam essas carreiras musicais se não fosse pela 
presença do maestro na Paraíba. No concerto, 
iremos escutar os frutos dessa presença, os 
solistas Raiff Barreto e Isabel Barbosa”.

Vinda do interior do Estado, mais especi-
ficamente de Esperança, hoje Isabel Barbosa é 
destaque no canto de ópera. Uma jovem talen-
tosa que, com muita persistência, realizou o seu 
grande sonho, ser cantora lírica, com formação 
das melhores escolas italianas. Agora, ela volta 
ao Estado de origem para matar as saudades 
das pessoas e da culinária e cumprir agenda 
de apresentações. 

Isabel Barbosa começou os estudos na 
Escola de Música Anthenor Navarro. Pas-
sou pelas mãos da maestrina da Orquestra 
Infantil, Norma Romano, e também foi 
integrante da Orquestra Sinfônica Jovem 
e da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Com 
apoio de empresas e do Governo do Estado, 
na época, Isabel pôde estudar na Itália e 
aproximar-se do sonho de ser uma grande 
cantora do bel canto. 

“Não foi fácil. Precisei estudar muito 
e até levei alguns “nãos”, mas persisti e 
tive muitos apoios. Chegamos a fazer con-
certos onde a verba era revertida para 
minha viagem. Eu tenho muita gratidão 
por todas as pessoas que cruzaram o meu 
caminho, inclusive aquelas que, em um 
momento ou outro, não acreditaram 
no meu talento. Eu recebi vários 
incentivos de pessoas comuns, de 
jornalistas e críticos musicais, e 
também de entes governamentais, 
e o meu sucesso atual eu devo a 
todos que me seguem e apoiaram 
desde o começo”, conta a jovem, com 
entusiasmo.

Comemorando os trinta anos de fundação 

André Luiz Maia
Especial para A União

Antes de estudar 
na Itália, onde tem 
uma carreira de
sucesso, a soprano 
Isabel Barbosa 
foi integrante da 
Orquestra 
Sinfônica da 
Paraíba

da Orquestra Jovem, Isabel Barbosa foi a 
convidada de honra. O Cine-Bangüê ficou 
lotado para vê-la e prestigiar o aniversá-
rio da Orquestra. Agora, ela solta sua voz 
acompanhada da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba, num concerto em homenagem 
ao Maestro Eleazar de Carvalho, grande 
referência da regência nacional, e que a 
soprano teve o prazer de ser regida por 
sua batuta. “Para mim é uma honra poder 
participar de um evento dessa importân-
cia histórica e cultural. Eu tenho motivos 
maiores para estar tão emocionada. Foi 
com o próprio Eleazar de Carvalho que 
eu debutei no canto lírico, junto a Or-
questra Sinfônica da Paraíba, cantando a 

ária ‘Vesperaes Solennes 
di Confessore’, de Mo-
zart”, revelou.

Além do talento 
nobre com a regên-
cia, o Maestro Elea-

zar também era famoso 
pela disciplina no método 

de trabalhar. Rigor este que Isabel 
experimentou bem de perto. Aos 19 anos 
de idade, ainda um pouco imatura, a so-
prano conta que na época não tinha a real 
noção do que Eleazar significava para a 
música, e com carinho ela lembra que foi 
reclamada por ele e o respondeu. “Não 
esqueço quando o Maestro Eleazar, logo 
no início do ensaio, me deu uma bronca 
por estar respirando nos momentos 
errados, e eu respondi, muito inocente-
mente, que eu não tinha fôlego. Todos os 
músicos da OSPB ficaram assustados com 
a minha inocente atitude, mas eu ainda 
não a tinha ideia clara da importância e 
da sumidade que era o Maestro Eleazar 
de Carvalho”, lembra a cantora.

 A temporada no Brasil já está 
próxima de terminar. No dia 5 de agosto, 
Isabel tem agenda na Itália, na cidade de 
Cortona. Ela se apresenta junto ao gru-
po de câmara de cordas Ensemble della 
Toscana, no Teatro Signirelli di Cortona, 
dentro da programação do Festival Mix 
de Cortona.
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Vivências

Que o Brasil é um país continental 
com fronteiras intermináveis, não é 
novidade. Assim vamos falar só da nossa 
Amazônia Ocidental. Esta porção do 
território nacional está na região Norte 
do país, e é formada pelos Estados do 
Acre, do Amazonas, de Rondônia e de 
Roraima.

A Amazônia Ocidental ocupa cerca 
de 25% do território 
brasileiro, com uma 
linha de fronteira inter-
nacional de 9.058km, 
dos quais 6.599km são 
limítrofes aos países 
considerados pela 
Comunidade Interna-
cional como produto-
res de cocaína: Bolívia, 
Colômbia e Peru.

Assim vejamos: o 
Acre tem uma linha de 
fronteira internacional 
de 2.048Km, dos quais 
1.430km limítrofes 
com a República do 
Peru e 618 com a República da Bolí-
via. 

O Estado do Amazonas tem uma 
linha de fronteira internacional de 3.749 
km, sendo 1.644 km com a República 

da Colômbia, 1.565km com a República 
do Peru e 540 km com a República da 
Venezuela.

O Estado de Rondônia tem uma 
linha de fronteira internacional de 
1.342 km limítrofes com a República da 
Bolívia. Já Roraima, tem uma linha de 
fronteira internacional de 1.919km, sen-
do 955km limítrofes com a República da 

Venezuela e 964km com a 
República da Guiana.

Deve-se considerar 
ainda, que os meios de 
transporte que interli-
gam as zonas produtoras 
de cocaína, sediadas na 
Colômbia e Peru, ao Brasil, 
restringem-se ao fluvial e 
ao aéreo. Apenas a fronteira 
da Bolívia com o Brasil tem 
alguns pontos de fronteira 
terrestre.

Outros aspectos im-
portantes também contri-
buem para alimentar estas 
dificuldades, quais sejam: 

a floresta densa e inóspita, aliada a 
extensão territorial marcada pelo vazio 
demográfico, bem como a existência de 
tratados internacionais, que autorizam 
tanto o Peru como Colômbia e Bolívia, 

a terem livre trânsito pelo rio Amazo-
nas, seus afluentes e confluentes, para 
alcançarem as regiões daqueles países 
banhados pela Bacia Amazônica. Tudo 
isto é claro, contribui muito para ocultar 
as atividades ilícitas dos narcotrafican-
tes.

Devo lembrar ainda que as ro-
tas, os métodos de camuflagem e até 
mesmo as “mulas”, pessoas utilizadas 
para transportar pequenas e médias 
quantidades de drogas, são constante-
mente modificadas, tudo isto com o fim 
específico de dificultar a fiscalização 
policial.

Outrossim, é importante frisar 
que, além destes fatores de dificuldade 
no combate ao narcotráfico nas fron-
teiras brasileiras, já citados, um outro 
aspecto que considero a principal e 
fundamental deficiência existente, é 
exatamente a descontinuidade das 
ações repressivas de controle e de 
inteligência, decorrente da carência de 
recursos humanos e financeiros, bem 
como da falta de integração entre os 
órgãos governamentais responsáveis 
pelo combate.  Tudo isto motivado 
exatamente pela omissão governa-
mental que é gritante, e esta sim, 
contínua.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Rabiscos de saudades
Ontem andei arrumando umas gavetas 

adormecidas, e eis que me deparo com lem-
branças, postadas em três rabiscos escritos 
com muita saudade. Eram sobre os difíceis 
momentos enfrentados por nós, logo após o 
súbito e precoce desenlace de minha mãe, há 
27 anos. Ao lê-los, concluí que aqueles desa-
bafos, escritos por meu pai, Carlos Romero, 
cronista deste jornal, apesar de dolorosos, 
guardavam valores literários, poéticos, que 
mereciam ser publicados. E, sem que ele saiba, 
pois nem imagino se gostará de lê-los num 
jornal, resolvi, aqui, transcrevê-los. Entretan-
to, pela distância dos idos, pela maturidade do 
autor, e pelo estágio de sabedoria que a vida 
bem vivida lhe proporciona, ao lado de sua 
atual companheira, a meiga, doce e dedicada 
Alaurinda, uma verdadeira “boadrasta”, acho 
que ele não me censurará. Muito menos, os lei-
tores, que, decerto, se deliciarão, embora cons-
ternados, com a sublime e pura expressão da 
saudade de uma exemplar e admirável convi-
vência de 32 anos, subitamente interrompida 
pelo destino implacável e imprevisível. Vamos 
ao primeiro:

1. “Somos, agora, querida, três prisio-
neiros, algemados pela dor e pela saudade. 
Só você se libertou, deixando-nos na solidão 
imensa e dolorosa. Que diferença entre nos-
sos destinos, antes tão unidos! Que diferença 
entre as asas de sua libertação e as algemas da 
nossa escravidão!... Onde estará você cantando 
o seu canto de liberdade? Quando estaremos 
novamente juntos comemorando a festa do 
reencontro?”

2. “Faz de conta... Até quando, querida, até 
quando estarás a brincar de se esconder? Não 
vê que já tarda a tua ausência? Nunca foste de 
muita demora fora de casa. Tanto é assim que 
toda vez que saías, dizias sempre: Vou ali e 
volto já”...

E o pouco que demoravas muito nos preo-
cupava. Achávamos o mundo muito agressivo, 
muito violento, muito duro para  a tua encan-
tadora fragilidade. Tuas ausências, porém, 
sempre foram curtas. Muitas vezes acompa-
nhei-te nessas saídas, pois não suportava viver 
muito tempo longe de tua companhia. Muitas 
vezes fiquei lendo no carro, ou ouvindo músi-
ca. Aguardava tua chegada. E quando apare-
cias era sempre se desculpando. E me beijavas 
dizendo:  “Demorei meu anjo?”...

Mas, desta vez, amada ausente, estás cus-
tando a voltar e isto me preocupa e angustia. 
Faz de conta que surgirás a qualquer momen-
to. Faz de conta que foste ali mas voltas já. Faz 
de conta que estou sonhando. Faz de conta que 
ainda sou feliz...

3. Canto para a amada ausente. Eis aqui, 
Carmem, aqueles a quem chamavas os três 
homens de tua vida: teu marido e os teus dois 
filhos. Os três amores que compunham o teu 
universo doméstico. Agora eles são três sobre-
viventes de um naufrágio, o naufrágio da nossa 
felicidade doméstica.

Eis-nos aqui, amada ausente, sentados na 
praia, aguardando a lua cheia que não tarda. Pou-
co mais, ela brotara das ondas, como numa sutile-
za de flor que se abre para a manhã de sol.

Somos três homens solitários e tristes, es-
perando a chegada da lua. Três homens e uma 
profunda saudade.

E eis que a lua surge, mas numa tristeza 
de pôr de sol... E vendo-a, assim, suave e bela, 
leve e pura como uma pluma ou uma nuvem, 
lembramo-nos muito de ti. Ah, como gostaría-
mos que ao invés da lua, foste tu voltando para 
iluminar novamente nossos caminhos...

Ah, como gostaríamos de regressar para 
casa em tua companhia como fazíamos an-
tes...”

Germano
Romero

Crônica Arnaldo Niskier
Escritor

aniskier@ig.com.br

Amazônia dominada pelo tráfico. Por que? 

A rotas, os méto-
dos de camu-
flagem e até mes-
mo as “mulas” são 
constantemente 
modificados com 
o fim de dificultar 
a fiscalização

Crônica Deusimar Guedes
Psicólogo e advogado

deusimar.drogas@hotmail.com

O perigo da drogas
Quando sabemos que há autoridades, de maior 

ou menor notoriedade, que defendem ardorosamen-
te a descriminalização do uso da maconha a pronta 
reação é de tristeza.  Parece que essa gente não sabe 
o que está fazendo. A Cannabis sativa interfere na 
capacidade de aprendizagem e memorização dos 
seus jovens consumidores, portanto é prejudicial à 
educação, além de provocar intensa taquicardia (140 
ou mais batimentos por minuto), colocando em risco 
a própria vida dos seus usuários.

O Brasil vive um período dramático em rela-
ção ao consumo de drogas.  Se o jovem começa pela 
aparentemente inocente maconha, logopoderá estar 
às voltas com pragas piores, como o crack e a cocaína. 
O primeiro, pelo preço convidativo, assume caracte-
rísticas de epidemia e traz danos físicos e psíquicos 
lamentáveis, como sequelas no pulmão, no coração, 
no sistema nervoso, na perda da fome e do sono, além 
de outras lesões que surgem rapidamente no orga-
nismo dos seus usuários, hoje vistos a  céu aberto nas 
cidades brasileiras.  É caminho certo para a morte 
precoce.

Nossas autoridades estão preocupadas com o 
fenômeno, que traz evidentes prejuízos à educação.  
Conversamos em Brasília com a Dra. Paulina do Car-
mo Arruda Vieira Duarte, secretária Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas (Senad), 
que é assistente social espe-
cialista em Psicologia Social 
pela PUC do Paraná, além 
de mestre e  doutora pela  
USP.  Dela ouvimos relatos 
dramáticos sobre a maté-
ria. Antes, defendeu a tese 
de que os professores em 
regência de classe devem 
dirigir-se prioritariamente à 
maioria que não usa drogas 
(só eventualmente utilizam 
o tabaco ou consomem álco-
ol).  Esse trabalho é o que se 
chama de prevenção univer-
sal, a que seguem as preven-
ções seletiva (para crianças 
de comportamento agressi-
vo e filhos de dependentes  
de droga) e indicada, esta 
dirigida a indivíduos que já 
vêm usando substâncias, de 

modo arriscado, mas que não são dependentes.
A Dra. Paulina do Carmo sugere que não se 

exagere os dados de consumo de drogas na nossa 
sociedade, embora se saiba que os grandes jornais 
e as televisões toquem diariamente no assunto. Ela 
entende que a maioria dos nossos jovens é saudável e 
prefere se abster.  O exagero no trato pode ter  efeito 
negativo.

Mas não se pode usar de  contemplação com 
traficantes, muitas vezes infiltrados nas próprias 
escolas.  Contei a experiência vivida numa escola 
daZona Sul do Rio, que dirigi durante três anos.  O 
jovem “ficava doente” toda quinta-feira, mas era vis-
to ao meio-dia, horário de saída, na porta da escola. 
Apurando, chegamos à conclusão de que era um 
“avião” que trazia o tóxico para o local.  Não restou 
alternativa senão expulsá-lo, inclusive para servir de 
exemplo.

A Senad publicou diversos cadernos para servir 
de apoio ao trabalho dos professores. E realiza cursos 
de prevenção do uso de drogas para educadores das 
nossas escolas públicas, inclusive com a modalidade 
de educação à distância, todos de excelente quali-
dade. Há muito o que ser feito no atual quadro que 
estamos vivendo, pois o fenômeno infelizmente é 
crescente.



Espetáculo Casa do Julgamento 
será apresentado hoje no Ronaldão

Em cartaz

ESPETÁCULO
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O esptáculo Casa do Julgamento mostra um acidente de trânsito casuado pelo consumo de álcool

Madagascar 3 - 
Os Procurados

Os animais tentam voltar ao zoológico em Madagascar 3

Roteiro

E AÍ, COMEU? (Brasil, 2012). Gênero: 
Comédia. Duração: 102 min. Classifi-
cação: 14 anos. Direção: Felipe Joffily, 
com  Emílio Orciollo Netto, Seu Jorge e 
Tainá Müller. Recém separado, Fernando 
passa boa parte do seu tempo tentando 
compreender os motivos do fracasso de 
seu casamento com Vitória. Já Honório 
é um jornalista machão casado com 
Leila. E Fonsinho é um escritor solteiro, 
metido à intelectual. Juntos, eles bus-
cam entender o papel do homem neste 
mundo atual, povoado por mulheres de 
ideias modernas. CinEspaço 1/3D: 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 3: 14h50, 
16h50, 18h50 e 20h50. Manaíra 8: 
12h30, 14h45,17h10, 19h20 e 21h45. 

A ERA DO GELO 4 (Ice Age – Continental 
Drift, EUA, 2012). 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. CinEspaço 
2: 13h50, 15h50 e 17h50. CinEspaço 
3: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Tambiá 5: 
14h40, 16h40, 18h40 e 20h40. Tambiá 
6/3D: 14h20, 16h20, 18h20 e 20h20. 
Manaíra 3: 13h, 15h20, 17h40 e 20h. Ma-
naíra 5/3D: 13h40, 16h, 18h20 e 20h40. 
Manaíra 6: 12h, 14h45, 19h e 21h15.

SOMBRAS DA NOITE (Dark Shadows, EUA, 
2012). Gênero: Comédia e fantasia. Du-
ração: 113 min. Classificação: 14 anos.  
Legendado. Direção: Tim Burton, com 
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e Helena 
Bonhan Carter. Joshua e Naomi Collins 
deixam a cidade inglesa de Liverpool 
com o filho, Barnabás, em 1752, para 
os Estados Unidos. O objetivo é escapar 
de uma maldição que atingiu a família. 
CinEspaço 2: 19h40 e 21h40. Tambiá 2: 
14h10, 16h20, 18h30 e 20h40. Manaíra 
4: 14h30, 17h, 19h30 e 22h.
PARA ROMA COM AMOR (To Rome with 
Love, EUA, Espanha, Itália, 2012). Gênero: 

Promover a reflexão so-
bre os valores da vida, famí-
lia, morais e espirituais. Essa 
é a proposta da Companhia 
Abner, que utiliza o teatro 
como projeto evangelístico e 
apresenta, às 19h de hoje, no 
Ginásio O Ronaldão, no bair-
ro Cristo Redentor, em João 
Pessoa, o espetáculo Casa do 
Julgamento 2012 com o tema 
Colisão. Dirigida por Aldo Gal-
dino, a peça – de cunho intera-
tivo, cujo roteiro impactante e 
realista desafia o público a to-
mar decisões a cada momen-
to – permanecerá em cartaz 
até o próximo dia 14. Ontem, 
um carro do Hemocentro da 
Paraíba esteve no local das 8h 
às 17h, coletando sangue dos 
espectadores que quiserem 
– e estiveram aptos – a fazer 
doação.

“Amamos tanto tudo isso 
que damos até o sangue”, dis-
se ao jornal A União o ator e 
diretor do espetáculo, Aldo 
Galdino, reproduzindo o slo-
gan da campanha de doação 
de sangue, resultado de par-
ceria da campanha firmada 
entre a Companhia Abner e 
o Hemocentro. “Uma parte 
do elenco esteve na sede da 
instituição, no sábado pas-
sado, para doar sangue. Com 
essa iniciativa demonstramos 
que não agimos apenas com 
palavras, mas também com 
ações”, disse ele.

Com elenco de 60 atores, 
o espetáculo – que estreou on-
tem e é a 7ª edição promovi-

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

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

SERVIÇO

Os amigos Alex, Marty, 
Melman, Gloria, rei Julien e os 
pinguins deixam o continente 
africano rumo à Europa. Eles 
chegam a Mônaco, onde pas-
sam a ser perseguidos por 
uma obcecada agente de con-
trole animal. Em plena fuga, o 
grupo encontra abrigo em um 
circo em crise, que poderá levá
-los a uma turnê de volta para 
casa, ou seja, para Nova York, 
onde vivem no zoológiCO.

Comédia. Duração: 107 min. Classificação: 
12 anos. Legendado. Direção: Woody Allen, 
com Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto 
Benini e Penélope Cruz. O longa-metragem 
é dividido em quatro segmentos, todos 
abordando situações diferentes. CinEs-
paço 4: 15h, 17h20, 19h40 e 22h. Box 2: 
13h15, 15h40, 18h e 20h30.

PARA SEMPRE (The Vow, EUA, Brasil, França, 
Austrália e Reino Unido, 2012). Gênero: 
Drama e romance. Duração: 104 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Michael 
Sucsy, com Brittney Irvin, Jessica Lange e 
Sam Neill. Depois de um acidente de carro, 
e de ficar em coma por um tempo, Paige 
acorda com grande perda de memória. 
Manaíra 1: 13h50, 16h15, 18h30 e 21h.

DIÁRIO DE UM JORNALISTA BÊBADO (The 
Rum Diary, EUA, 2011). Gênero: Comédia, 
drama e romance. Duração: 120 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Bruce 
Robinson, com Johnny Depp, Aaron Eckhart 

e Amber Heard. Adaptação da obra The 
Rum Diary, do escritor e jornalista Hunter 
S. Thompson, o filme narra a história do 
jornalista freelancer Paul Kemp (Johnny 
Depp), que, na década de 1950, deixa 
os Estados Unidos para trabalhar no San 
Juan Star, jornal decadente em Porto 
Rico. Na ilha, ele depara-se com a cultura 
local; numa alucinante e deliciosa relação 
entre trabalho e diversão, em que euforia, 
boemia e consciência se misturam sem 
moderação. Manaíra 1: 21h.

MADAGASCAR 3 – OS PROCURADOS (Ma-
dagascar 3: Europe’s Most Wanted, EUA, 
2012). Gênero: Animação. Duração: 93 
min. Classificação: Livre. Dublado. Direção: 
Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon, 
com Ben Stiller, Chris Rock e David Schwim-
mer. Os amigos Alex, Marty, Melman, 
Gloria, rei Julien e os pinguins deixam o 
continente africano rumo à Europa. Eles 
chegam a Mônaco, onde passam a ser 
perseguidos por uma obcecada agente de 

controle animal. Em plena fuga, o grupo 
encontra abrigo em um circo em crise, 
que poderá levá-los a uma turnê de volta 
para casa, os Estados Unidos. TAmbiá 4: 
14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Manaíra 
7/3D: 14h e 16h30.

PROMETHEUS (Prometheus, EUA, 2012). 
Gênero: Ação, drama, terror e ficção cien-
tífica. Duração: 124 min. Classificação: 
16 anos. Legendado e dublado. Direção: 
Ridley Scott, com Michael Fassbender, 
Charlize Theron, Guy Pearce e Sean Harris. 
O visionário cineasta Ridley Scott retorna 
ao gênero que ele ajudou a definir, criando 
um épico de ficção científica original em um 
dos lugares mais perigosos do universo. No 
filme, uma equipe de cientistas e explora-
dores empreende jornada que testará os 
limites físicos e mentais, colocando-os em 
um mundo distante, onde descobrirão as 
respostas para os dilemas mais profundos 
do ser humano e para o grande mistério da 
vida. Manaíra 7/3D: 18h45 e 21h30.

da pela Companhia Abner em 
João Pessoa - trata de temas 
atuais e polêmicos, a exemplo 
de conflitos familiares; aciden-
te no trânsito causado pelo uso 
de álcool, que leva ao óbito um 
dos personagens, pela falta, no 
estoque do banco, de sangue 
compatível ao seu. Em 2011, 
por exemplo, aproximadamen-
te oito mil pessoas assistiram à 
montagem, das quais 800 deci-
diram aceitar Jesus como seu 
único e suficiente salvador. A 
peça – que é produzida desde 
1983 na Flórida (Estados Uni-
dos) - já atraiu mais de 3,9 mi-
lhões de espectadores ao redor 
do mundo.

A cada cena do espetá-

culo – que dura cerca de uma 
hora – é formado um peque-
no grupo de pessoas, que 
assiste a tudo dentro do ce-
nário e é acompanhado por 
um guia, espécie de narrador 
que introduz e arremata a 
história, antes e depois da 
encenação, respectivamente.  

Entre atores e produto-
res, o Projeto Casa do Julga-
mento mobiliza mais de 400 
profissionais. Todos atuam 
voluntariamente como agen-
tes de transformação por 
meio do teatro. Além dos ato-
res em cena, o resto da equipe 
atua numa estrutura que in-
clui secretaria, logística e re-
cepção, entre outros setores. 

MGM processa Jake La Mota

A MGM está processando o ex-pugilistaJake LaMotta, de 91 anos, e 
os produtores de Touro Indomável 2, por quebra de contrato e outras 
quatro acusações. Segundo o site da revista “Deadline Hollywood”, a 
denúncia foi apresentada nessa quarta-feira (4), em sete páginas, e a 
MGM exige a paralização das filmagens do longa, que acontecem em Los 
Angeles, nos Estados Unidos. O estúdio, que pretende cancelar a con-
tinuação, alega que LaMotta não tinha o direito de permitir a produção 
do filme, sem primeiro oferecê-lo a ele. Isso porque em 1976, LaMotta 
assinou um acordo que estabelecia a preferência da MGM para qualquer 
sequência envolvendo as memórias do pugilista. Na acusação, a MGM 
também diz que Touro Indomável 2 não tem qualquer associação com 
o primeiro longa, que foi dirigido por Martin Scorsese. O livro, no qual 
o filme foi baseado, foi escrito pelo próprio LaMotta, Chris Anderson e 
Sharon McGehee, fala sobre a vida do pugilista antes e depois do  filme 
de Scorsese.

A Religião na TV e no Rádio

Está no ar um debate que pode ser decisivo para definir o futuro dos progra-
mas religiosos na televisão e no rádio. O Conselho Curador da EBC (Empresa Brasil de 
Comunicação), operadora da TV Brasil, já realizou audiência pública sobre a transmis-
são de programas religiosos na rede da empresa.

As contribuições apresentadas ao Conselho Curador são manifestações de que 
a sociedade quer intervir nesse processo. Afinal de contas, são concessões públicas 
do Estado para exploração do serviço de radiodifusão. Nada mais justo e de direito 
que a sociedade participe.

Não será fácil, pois a sociedade encontra uma bancada religiosa no Congresso 
Nacional resistente à iniciativa de proibir o aluguel de canais e horários na programa-
ção de rádio e televisão.

Mário Sérgio Cortella lembra que esse modelo de negócio é inspirado no pen-
tecostalismo norte-americano, que começou na mídia com o rádio e depois com a TV. 
Nos Estados Unidos, entrou com muita força. No Brasil, segundo o filósofo e profes-
sor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, chegou com os grupos das grandes concentrações urbanas, 
em cidades como o Rio de Janeiro.

No geral, a mídia dificulta a real compreensão da diversidade religiosa. É co-
mum em seus programas de informação ou entretenimento a gozação e o descrédito 
com as religiões de matrizes africanas. E as tentativas de transformar todo muçul-
mano em terrorista? E o desconhecimento sobre o ateísmo e o agnosticismo? Nessas 
questões, quase sempre a mídia toma o caminho do senso comum.

A opção de uma religião pela outra é flagrante no discurso jornalístico. Como é 
o caso das notícias sobre morte. É comum encontrar nesses textos a informação de 
que o “corpo” foi sepultado, numa clara concepção religiosa. Ou a opção por chamar 
de “seitas diabólicas” quando se quer desqualificar certa religião que não se enqua-
dre na hegemonia.

Há superficialidade na divulgação da informação religiosa, apresentada com 
base em conclusões sumárias. O que é lamentável. Pois o Brasil detém mais de mil 
denominações religiosas. A essas denominações o Censo de 2000 deu 142 possibili-
dades de enquadramento religioso, como bem lembra o Coletivo Intervozes no docu-
mento encaminhado à EBC sobre a política de produção e distribuição de conteúdos 
de cunho religioso.

Quantas dessas religiões estão representadas na mídia? As que fazem flo-
rescer todo um setor de negócios baseado no proselitismo e na promoção de lide-
ranças religiosas. O negócio acaba por ser bastante lucrativo para os proprietários 
de emissoras.

É preciso discutir a questão não apenas porque fere os princípios constitucionais 
que pregam que o Estado brasileiro é laico. E, portanto, proíbe o Governo de defender, 
partilhar, financiar a adesão a religião específica. Mas, sobretudo, para que a mídia possa 
apresentar uma real compreensão da nossa cultura. Seguindo esse caminho, a mídia 
abre possibilidades de colaborar na promoção de uma convivência harmoniosa entre as 
religiões, no acolhimento. Não no confronto e no fomento ao preconceito.

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

Foto: Divulgação

O fotógrafo canadense David Eger 
criou uma série de reproduções de 
fotos icônicas estreladas por perso-
nagens de Star Wars. Idealizador do 
projeto 365 Days of Clones, a ideia 
de Eger é publicar as suas cha-
madas Cloned Photos sempre no 
aniversário das fotos homenagea-
das. No seu site, o fotógrafo tam-
bém presta tributo aos seus filmes 
e artistas favoritos, publicando 
versões Star Wars dos cartazes de 
filmes como De Volta Para o Futuro 
e Os Bons Companheiros, além de 
releituras de pinturas como ‘Mona 
Lisa’ e ‘Moça com Brinco de Pérola’. 
As imagens são feitas na prática, 
sem Photoshop, como é possível 
ver na foto do set da versão da 
imagem do famoso discurso “Eu 
Tenho Um Sonho” de  Martin Luther 
King Jr.

David Eger 
homenageia série 
Star Wars

Após cinco anos sem gravar, a 
cantora canadense Celine Dion 
vai lançar seu novo álbum, 
Sans Attendre, em novembro. 
O disco é interpretado em 
francês, língua nativa da 
cantora. Seus últimos CDs 
foram lançados em 2007, 
Taking Chances, em inglês, e 
D’elles, também em francês. O 
novo trabalho será seu 14º no 
idioma. O primeiro foi A Voix 
du Bon Dieu, em 1981. Consi- 
derada uma das artistas mais 
bem-sucedidas da música 
pop, Celine Dion já vendeu, ao 
longo da carreira, mais de 200 
milhões de álbuns em todo o 
mundo.

Celine Dion vai 
lançar disco em 
novembro

Mídias em destaque

Drops & notas

mmm

mmm

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

SERviço

Espetáculo: Casa do Julga-
mento 2012 – Colisão
Montagem: Companhia de 
Teatro Abner
Direção: Aldo Galdino
Data: Hoje, das 19h às 23h
Temporada: Até este dia 14. 
Aos sábados, às 16h
Classificação: 12 anos
Ingresso: R$ 10 e mais 1 kg 
de alimento não perecível
Local: Ginásio O Ronaldão, 
em João Pessoa 
Endereço: Rua Fenelon Câ-
mara, s/n°, Cristo Redentor
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Livro

Obra do paraibano Carlos Alberto Azevedo é a primeira que trata do Vale 
dos Dinossauros, em Sousa, o maior sítio paleontológico da América Latina

Carlos Alberto Azevedo retrata, antes de tudo, a luta do cineasta Linduarte Noronha e do padre e paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi para o tombamento da área do Parque dos Dinossauros

André Luiz Maia
Especial para A União

Ponto de partida

O Vale dos Dinossauros (Editora Ideia, 122 
páginas, R$ 24), do antropólogo parai-
bano Carlos Alberto Azevedo, é lançado 
hoje no Centro Cultural do Banco do Nor-
deste, em Sousa, em evento começando 
às 19h. Já o lançamento em João Pessoa 
acontece na tradicional Livraria do Luiz, 
no Centro da cidade, no dia 2 de agos-

to. O livro revela a verdadeira história de um dos mais 
importantes sítios paleontológicos da América Latina.

O livro é considerado o primeiro estudo a respeito 
da história do Vale, em Sousa. O texto apresenta uma 
compilação de vários pequenos estudos, análises e tex-
tos, organizados em uma única publicação, resultado da 
pesquisa do antropólogo e paleontólogo. Em anexo, várias 
contribuições de outros autores, especialistas no assunto, 
historiadores, ecólogos, paleontólogos e cientistas sociais. 

“É um pontapé inicial para que haja uma produção 
textual acerca do Vale dos Dinossauros. Havia muita infor-
mação dispersa e eu acabei sintetizando-as no meu livro”, 
lembrou o autor. Além disso, traz documentos inéditos que 
se referem à questão do Vale dos Dinossauros.

Pouca gente sabe que, em 1976, o cineasta Lindu-
arte Noronha (1930-2012), então presidente do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep), planejava já naquela época mapear 
toda a bacia do rio do Peixe, área em que se encontram 
muitos sítios paleontológicos com pegadas de fósseis 
de dinossauros, considerada pelos estudiosos como 
uma das mais importantes do mundo, sobretudo para 
o estudo do Cretáceo, período da era Cenozóica, que 
compreende o período da história do planeta entre 
145 e 65 milhões de anos.

Entretanto, Noronha infelizmente não contou com 
o apoio do antigo Conselho do Iphaep nos anos 70, para 
realizar o tombamento ou cadastramento do Vale. Os con-
selheiros estavam mais interessados em proteger os bens 
de pedra e cal, ou seja, os conjuntos arquitetônicos ame-
açados de demolição, quase todos situados no Varadouro, 
na Cidade Baixa.

O livro de Azevedo retrata, antes de tudo, a luta de dois 
atores sociais: Linduarte Noronha e o padre e paleontólogo 
Giuseppe Leonardi, este natural de Veneza (Itália), e que 
desde 1974 vem realizando sondagens paleontológicas em 
municípios da bacia do rio do Peixe, contando com o apoio 
do CNPq. De suas investigações surgiram inúmeras desco-
bertas de rastros e pistas de várias espécies de dinossauros 
na Passagem das Pedras, em Sousa.  

O estudo de Azevedo é fruto de uma pesquisa re-
alizada nos arquivos do Iphaep, onde o antropólogo 
encontrou um farto material inédito, inclusive cartas 
de Leonardi a Noronha, detalhando como deveria 
ser feito o tombamento daquela importante área  da 
Paraíba. “Nessas cartas, o padre e Linduarte queriam 
tombar o Vale para preservação absoluta. Achei essa 
descoberta no arquivo extremamente importante, 
então resolvi escrever um texto sobre esse sítio, fiz 
a pesquisa e deu certo”, lembrou o pesquisador. “Há 
muito tempo que eu vou à Sousa e tenho uma relação 
direta com esse sítio paleontológico, desde o ano 2000. 
Percebi que, até hoje, não foi produzido um texto so-
bre o maior sítio paleontológico da América Latina”, 
ressaltou Carlos Alberto Azevedo.

O autor
Carlos Alberto Azevedo especializou-se em an-

tropologia e pesquisa, mas há anos vem realizando 
trabalhos nas áreas de arqueologia e paleontologia. 
Foi um dos primeiros paleontólogos (paleontólogo 
amador) da Paraíba. Participou de várias expedições 
com o cientista Leon Clerot, nos anos 60, coletando 
fósseis do Cretáceo nas pedreiras da Capital, para a 
coleção do antigo Museu do Estado, situado na Rua 
das Trincheiras.

FOTO: Divulgação
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Saiba como reutilizar o 
produto sem prejudicar 
a natureza e a saúde o óleo

UFPB integrará rede nacional 
para aumentar acessibilidade 
de pessoas com deficiência

Página 10

O descarte inadequa-
do do óleo de cozinha seja 
ele de soja ou de qualquer 
outra origem, frequente-
mente utilizado em fritu-
ras, causa poluição do solo 
e da água. Conforme a 
ambientalista Karina Mas-
sei, que é coordenadora 
de Educação Ambiental 
da Sudema, quando o pro-
duto é jogado pelo ralo da 
pia, provoca o entupimen-
to das tubulações nas re-
des de esgoto.

Um litro de óleo é ca-
paz de poluir um milhão 

Descarte inadequado polui o solo e a água

Oóleo de comida utilizado 
para fritura de alimentos 
quando descartado de for-
ma inadequada provoca 
danos ao meio ambiente 

e quando reutilizado pode causar 
doenças cardiovasculares. O que fa-
zer com o óleo que é usado em resi-
dências, restaurantes e lanchonetes? 
Em João Pessoa a Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente 
(Sudema) e a Autarquia Especial de 
Limpeza Urbana (Emlur), desenvol-
vem projetos de reaproveitamento 
do óleo de cozinha usado.

Na Sudema o projeto “Sabão 
Ecológico” foi iniciado no mês de 
março último pela Coordenadoria de 
Educação Ambiental do órgão. O pro-
jeto ainda está em desenvolvimento 
e, no momento, educadores e agentes 
de limpeza da Sudema estão produ-
zindo 700 blocos pequenos do sabão 
que é levado para distribuição nas 
comunidades como forma de preven-
ção sobre o descarte do óleo usado.

A Emlur implantou inicial-
mente o projeto ‘Não Vai pelo Ralo’, 
no próprio refeitório do órgão e, 
posteriormente, expandido para os 
bairros atendidos pela coleta sele-
tiva, barraqueiros que trabalham na 
orla da cidade e alguns restaurantes. 
Inicialmente o sabão era produzido 
através de uma parceria com o Ins-
tituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB), sendo 
hoje uma produção da Emlur em par-
ceria com a Secretaria do Meio Am-
biente (Semam) para a concessão de 
licença ambiental.

Neste ano já foram coletados 
745 litros de óleo usado nos esta-
belecimentos cadastrados na Emlur. 
Em 2009 a iniciativa privada passou 
a captar os resíduos das 72 barracas 
da orla para a produção do biocom-
bustível, enquanto a Emlur mantém 
parceria com 32 outras empresas da 
Capital. A Emlur também realiza ofi-
cinas ensinando a população como 
transformar o óleo em sabão ecoló-
gico em comunidades, escolas, even-
tos, ONGs, instituições e associações.

Foto: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com Reutilização em 

alimentos pode 
causar doenças 
degenerativas

A reutilização do óleo de 
cozinha em alimentos produz 
elementos tóxicos que podem 
causar doenças degenerati-
vas, cardiovasculares e enve-
lhecimento precoce. Na hora 
de fritar algo, costumeira-
mente o óleo usado é reutili-
zado por muitos que pensam 
estar economizando. Em al-
guns casos, o óleo, muitas ve-
zes, é reutilizado até ficar com 
uma aparência escura.

De acordo com o nu-
tricionista Sebastião Filho, 
essa maneira de economizar 
pode trazer muitos males à 
saúde, pois bactérias podem 
estar presentes nesse óleo 
velho, “o óleo perde seus 
constituintes naturais com 
a reutilização e forma com-
postos tóxicos, prejudiciais à 
saúde”, informou. O nutricio-
nista explica que o que ocor-
re é que depois de aquecido, 
o óleo é mais prejudicial à 
saúde, e as consequências 
da reutilização do óleo para 
preparar os alimentos são 
muitas, incluindo o aumento 
da gordura no sangue.

Para saber se o óleo 
de cozinha está velho bas-
ta apenas observar a sua 
viscosidade, que é alterada 
formando espuma e subs-
tâncias tóxicas ao organis-
mo. “Tudo isso por causa 
das elevadas temperaturas 
a que foi submetido diversas 
vezes. Portanto, evite usar 
o mesmo óleo em preparos 
diferentes e, sempre que 
possível, confira o aspecto 
do óleo, sempre reutilizando 
no máximo 3 vezes o mesmo 
óleo para fritura”, alerta o nu-
tricionista Sebastião Filho.

Material
- 5 litros de óleo de cozinha usado
- 2 litros de água
- 200 mililitros de amaciante
- 1 quilo de soda cáustica em escama

PreParo
Coloque, cuidadosamente, a soda em 
escamas no fundo de um balde, depois 
acrescente a água quente. Mexa até 
que todas as escamas da soda estejam 
diluídas, depois adicione o óleo (penei-
rado) e o amaciante, sempre mexendo 
para que a mistura fique homogênea.
Feito isso, jogue a mistura em uma fôr-
ma e espere secar.
O último passo é cortar o sabão em 
barras, com o tamanho que for mais 
conveniente.

Receita paRa tRanSFoRmaR 
óleo uSaDo em Sabão:

Em João Pessoa a Sudema e a Emlur estão desenvolvendo projetos ambientais que permitem o reaproveitamento do óleo de cozinha

de litros de água já que o 
produto não se mistura, ou 
seja, ele é insolúvel e quan-
do entra em contato com a 
água forma uma camada 

na parte superior. Quando 
o óleo descartado é despe-
jado diretamente no solo, o 
resultado é a impermeabili-
zação da terra e, assim, difi-

culta a passagem da água 
pela infiltração, causando 
também morte de peque-
nos seres vivos e a ocorrên-
cia de enchentes.

“O dano ambiental é 
gerado quando o óleo ou 
a gordura de fritura chega 
até os córregos, rios e lago-
as. Primeiro forma uma ca-
mada sobre a água e aglo-
mera todo tipo de entulho 
e lixo descartado no rio e 
depois esta camada dificul-
ta a passagem da luz, evita 
a oxigenação e evapora-
ção da água. A consequên-

cia imediata é a morte da 
vida no rio por falta de oxi-
gênio na água”, explicou a 
ambientalista. 

Muitos ambientalistas 
concordam que não existe 
um tipo de descarte ade-
quado para o óleo vegetal. 
Entretanto, existem ma-
neiras de reaproveitá-lo, 
impedindo que ele chegue 
ao meio ambiente e polua 
o ar e a água. “Fazer sabão 
é uma ótima maneira de 
colaborar com o meio am-
biente”, orientou Karina 
Massei. 

Fazer sabão é uma ótima forma de reaproveitamento do óleo

Foto: Divulgação
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Inovação na área 
de energia aumenta

País será vanguarda 
em água profunda

O Brasil e a Petrobras vêm 
avançando de forma sustentável e 
contínua no desenvolvimento de tec-
nologias que permitam a exploração 
e produção de petróleo e gás em 
águas cada vez mais profundas e 
certamente está na vanguarda da 
exploração de petróleo na área do 
pré-sal, disse o professor Segen Ste-
fen, diretor de Tecnologia e Inovação 
da Coordenação dos Programas de 
Pós-Graduação de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (Coppe/UFRJ).

O tema é discutido por repre-
sentantes da indústria petrolífera de 
41 países, que estão reunidos no Rio 
de Janeiro até amanhã . A 31ª  Inter-
national Conference on Ocean, Off-
shore and Arctic Engeneering (Omae 
2012) terá como temas os oceanos, 
a exploração e produção de petróleo 
e gás nas áreas do pré-sal e o desen-
volvimento das tecnologias offshore. 
O encontro ocorre no Windsor Barra Ho-
tel, na Barra da Tijuca, e é considerado 
estratégico para as empresas com 
interesse no Brasil. Segundo Stefen, 
o Brasil hoje é líder mundial no de-
senvolvimento das pesquisas para a 
exploração offshore .

O Programa de Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) do setor elétrico, 
regulado  pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), aumentou a 
quantidade de agentes que realizam 
atividades de pesquisa e contribuiu 
para a criação de uma cultura de 
inovação nas empresas do setor. Se-
gundo estudo elaborado pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), metade dos agentes disse que 
só começou a realizar atividades de 
pesquisa depois da exigência legal.

“Mesmo aqueles que já realiza-
vam essas atividades reconheceram 
que o volume de recursos aumentou 
com o programa”, diz o comunicado de 
Inovação Tecnológica no Setor Elétrico 
Brasileiro: Uma Avaliação do Programa 
de P&D Regulado pela Aneel. Segundo 
o Ipea, 20% dos agentes ressaltaram 
que, antes, suas atividades eram mais 
voltadas para inovação e não para P&D 
propriamente dito, com ações que 
buscavam um retorno mais rápido.

O estudo também observa que a 
quantidade de recursos exigidos para 
serem investidos é superior a que os 
agentes teriam capacidade de aplicar 
em P&D. 

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) foi uma das 
instituições escolhidas pelo 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) para 
integrar uma rede nacional de 
25 núcleos de tecnologia assis-
tiva – laboratórios e unidades 
de pesquisa que deverão criar 
tecnologias para aumentar a 
acessibilidade de pessoas com 
deficiência -, conforme as dire-
trizes estabelecidas pelo Plano 
Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência – Plano Vi-
ver sem Limite, que foi instituí-
do pelo Decreto 7.612/2011, e 
lançado em fevereiro deste ano 
pela presidente Dima Rousseff.

O ministro do MCTI, Mar-
co Antonio Raupp, deverá 
inaugurar no próximo dia 20 
de julho o Centro Nacional de 
Referência em Tecnologia As-
sistiva (CNRTA), alocado no 
Centro de Tecnologia da Infor-
mação Renato Archer (CTI), 
em Campinas (SP). O centro 
será o principal articulador de 
uma rede nacional dos 25 nú-
cleos de tecnologia assistiva. 
Os núcleos, em 18 Estados e no 
Distrito Federal, estarão vincu-
lados às universidades federais 
e às unidades de pesquisa do 
ministério. O nome das insti-
tuições escolhidas foi publi-
cado na última terça-feira em 
portaria assinada pelo secre-
tário de Ciência e Tecnologia 

UFPB vai criar tecnologias assistivas
plano nacIonal doS dIreItoS da peSSoa com defIcIêncIa

foto: divulgação

PB tem 1 milhão de deficientes

Instituição foi eleita pelo minis-
tério da ciência, tecnologia e 
Inovação para integrar rede

Várias fases da denominação

congresso brasileiro será em João pessoa

estatística: encontros no exterior

matemática para o ensino médio 

O professor Ronei Marcos de Moraes, do Departamento de Estatística do CCEN, da UFPB, deve apre-
sentar em Istambul, na Turquia, o trabalho que tem por título “A New Architecture for Assessment of 
Multiple Users in Collaborative Medical Training Environments Base don Virtual Reality”. Ele vai partici-
par da 10th International Conference on Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision 
Making, que será realizada durante o período de 27a 29 de agosto deste ano. Durante sua viagem ao Exte-
rior, o prof. Ronei fará ainda uma visita ao Institut de Recherche em Informatique de Toulouse, na França, 
para cumprir agenda de cooperação científica com a entidade francesa. Também do Departamento de 
Estatística do CCEN, o professor Eufrásio de Andrade Lima Neto deve participar da “20th International 
Conference on Computational Statistic”, que vai acontecer na cidade de Limassol, em Chipre, entre 27 e 
31 de agosto próximo. Ele apresentará o trabalho intitulado “Modeling interval variables with probabil-
istic background base don copulas”. 

No período de 16 a 20 deste mês será realizada a nova etapa do Programa de Aperfeiçoamento para profes-
sores de Matemática do Ensino Médio. O Programa visa oferecer treinamento para professores de Matemática 
em todos os estados do país, abordando temas relativos aos conteúdos programáticos das três séries do Ensino 
Médio que são oferecidos em módulos independentes. A equipe que lecionará as aulas é formada por profes-
sores do IMPA, que vêm trabalhando em conjunto há vários anos em atividades ligadas ao Ensino da Matemáti-
ca. Entre estas, a publicação da Revista do Professor de Matemática, as Olimpíadas de Matemática (regionais, 
nacionais e internacionais) e a autoria de diversos livros sobre a Matemática da escola secundária, destinados 
à formação de professores. As atividades consistem em aulas via Internet pela manhã, das 07h 30mim às 12h, 
e discussão e resolução de exercícios em grupo à tarde, das 13h30mim às 18h, horário local. Detalhes sobre o 
curso no site: http://www.mat.ufpb.br ou http://www.impa.br.

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

No final deste mês a cidade de João Pessoa será sede de impor-
tante encontro brasileiro de Estatística. Trata-se da vigésima edição 
do SINAPE – Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, uma 
promoção da Associação Brasileira de Estatística, com apoio dire-
to da UFPB através do Departamento de Estatística do Centro de 
Ciências Exatas e da Natureza. O XX SINAPE incluirá em sua pro-
gramação cursos, minicursos, conferências, sessões temáticas, 
sessões tutoriais, fórum de debates, apresentação de comunicações, 
bem como mesas redondas e concursos de melhores trabalhos de 
iniciação científica e dissertações de mestrado. Está sendo esperada 
uma participação de nada menos setecentos congressistas de todo 
o País e do Exterior, que visitarão a Capital paraibana para intensas 
atividades durante os cinco dias do congresso, que será realizado no 
Hotel Tambaú, no período de 30 deste mês a 3 de agosto próximo. 
Mais informações na Secretaria do Departamento de Estatística do 
CCEN, campus da UFPB em João Pessoa, pelo fone: 83 3216-7075,ou 
pelo site: http://www.de.ufpb.br/.

O secretário explica que 
há uma grande diversidade 
de tipos de deficiência e mui-
tos modelos de prótese, por 
exemplo, são fabricados ainda 
de forma artesanal ou sob me-
dida. Eliezer Pacheco espera 
que os núcleos se articulem e 
se especializem para ajudar as 
pessoas com diferentes defi-
ciências. “Quando falamos de 
todos os tipos de deficiência, 
falamos de locomoção, auditi-
va, visual, tudo aquilo que em 
última análise cria limitações 
ao exercício da cidadania”.

Para o secretário de Ciên-
cia e Tecnologia para a Inclu-
são Social do MCTI, além do 

problema de desenvolvimento 
tecnológico, o país precisa rom-
per uma barreira cultural. “O 
que se observa no Brasil é uma 
carência de tecnologia, mas é 
uma questão cultural também. 
Convenhamos que para fazer 
rebaixamento de calçada e 
rampas em escadaria não pre-
cisa de nenhuma tecnologia, 
mas a vontade política de fa-
zer”, frisou.

“É necessário que haja 
uma mudança na cultura dos 
brasileiros no sentido de en-
tender a democracia como 
algo muito além do direito de 
votar e ser votado, mas, por 
exemplo, tornar acessível a 

todos os espaços acessíveis a 
todas as pessoas”, lembrou.

Dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), a partir 
do Censo Populacional 2010, 
indicam que há 24 milhões de 
brasileiros com algum tipo de 
deficiência. Em outro levan-
tamento, a Pesquisa de Infor-
mações Básicas Municipais 
(Munic 2009), o IBGE verifi-
cou que 53,1% das sedes das 
prefeituras não têm nenhum 
dos 16 itens de acessibilidade 
investigados, como, por exem-
plo, a rampa para cadeirantes 
ou aparelhos de telefone para 
surdos e mudos.

para a Inclusão Social do MCTI, 
Eliezer Moreira Pacheco.

No total, R$ 3 milhões do 
Orçamento da União 2012 já 
foram destinados ao centro e 
aos núcleos. Cada projeto po-
derá receber entre R$ 100 mil 
e R$ 500 mil. Os recursos serão 
transferidos para as unidades 
de pesquisa e universidades. 
Com o dinheiro, será possível 
comprar equipamentos e ma-
teriais necessários para a ins-
talação dos núcleos. O pessoal 
que desenvolverá os projetos 
já é do quadro das unidades 
ou recebem bolsas de pesqui-
sa do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico (CNPq) ou da Co-
missão de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes).

Eliezer Pacheco salienta 
que o desenvolvimento das 
tecnologias é estratégico para 
o país que ainda depende da 
importação de alguns mate-
riais, como próteses. Segundo 
ele, “mais de 50% dos produtos 
disponíveis no Catálogo Nacio-
nal de Produtos de Tecnologia 
Assistiva são importados”.

Além da produção limi-
tada, há poucos fornecedores 
no país, que estão concentra-
dos no Sul e Sudeste. “Há um 
número limitado de empre-
sas, uma ou duas, no máximo, 
por Estado nas regiões Sul e 
Sudeste, principalmente fabri-
cantes de cadeiras de roda e de 
próteses com produção indus-
trial ainda restrita”.

De acordo com dados do 
censo demográfico 2010, di-
vulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no qual são apresenta-
das as características de toda a 
população e dos domicílios do 
território nacional, 27,7% da 
população paraibana tinha al-
gum tipo de deficiência. 

A pesquisa que envolveu 
pessoas com deficiência teve 
como objetivo conhecer a reali-
dade dessa população e subsi-
diar políticas de inclusão social 
e de bem-estar dos governos 
das três esferas públicas. No 
Censo Demográfico 2010, fo-
ram pesquisadas as deficiên-
cias visual, auditiva e motora, 
com seus respectivos graus de 
severidade, assim como a defi-
ciência mental.

De acordo com os dados 
do Censo Demográfico 2010, 
havia na Paraíba 1.045.962 
pessoas com pelo menos uma 
das deficiências investigadas, 
representando 27,7% da po-
pulação paraibana. A defici-
ência visual foi a que mais in-
cidiu sobre a população, onde 
823 mil pessoas declararam 
ter dificuldade para enxergar, 
mesmo com ouso de óculos ou 
lentes de contato, o que equiva-
le a 21,8% da população parai-
bana. Desse total, 142.196 pes-
soas apresentaram deficiência 
visual severa, sendo que 8.477 
eram cegas (0,2% da popula-
ção). A deficiência motora foi 
o segundo tipo de deficiência 
que mais incidiu sobre a po-
pulação, onde 320.805 pesso-
as declararam ter dificuldade 

de locomoção, representando 
8,5% da população paraibana.

O percentual da popula-
ção com deficiência auditiva 
foi de 6,1%, ou seja, 230.140 
pessoas. Enquanto isso 62 mil 
paraibanos tinham deficiência 
mental/intelectual.

Os cinco municípios com 
maiores números absolutos de 
pessoas com deficiência amen-
tal e intelectual são João Pes-
soa (11.005), Campina Grande 
(5.265), Santa Rita (2.290), 
Bayeux (2.131) e Patos (1.609).
Em São Francisco e Várzea, no 
Sertão Paraibano, são os muni-
cípios com maiores proporções 
de pessoas com algum tipo de 
deficiência na Paraíba, 42% da 
população desses municípios 
disseram ter algum tipo de de-
ficiência em 2010.

Dados divulgados pelo IBGE indicam que há 24 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência

A denominação uti-
lizada para se referir às 
pessoas com alguma li-
mitação física, mental 
ou sensorial assume vá-
rias formas ao longo dos 
anos. 

Utilizavam-se ex-
pressões como “inváli-
dos”, “incapazes”, “ex-
cepcionais” e “pessoas 
deficientes”, até que a 
Constituição de 1988, por 
influência do Movimento 
Internacional de Pessoas 
com Deficiência, incorpo-
rou a expressão “pessoa 
portadora de deficiên-
cia”, que se aplica na le-
gislação ordinária. Ado-
ta-se, hoje, também, a 

expressão “pessoas com 
necessidades especiais” 
ou “pessoa especial”. 

Todas elas demons-
tram uma transforma-
ção de tratamento que 
vai da invalidez e inca-
pacidade à tentativa de 
nominar a característica 
peculiar da pessoa, sem 
estigmatizá-la. 

A expressão “pessoa 
com necessidades espe-
ciais” é um gênero que 
contém as pessoas com 
deficiência, mas também 
acolhe os idosos, as ges-
tantes, enfim, qualquer 
situação que implique  
um tratamento diferen-
ciado.
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Potencial da TI
Sobram 115 mil vagas e serão criadas 750 mil 

FOTO: Divulgação

No ranking atual, o Brasil 
detém o oitavo maior 
mercado interno de Tec-
nologia da Informação 
do mundo (TI). Esse 

setor somado às Comunicações, 
representa 8,3% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) nacional, com fatu-
ramento de mais US$ 140 bilhões. 
Se trata de um mercado altamente 
promissor. Até o ano de 2020, con-
forme informa o presidente da As-
sociação Brasileira de Empresas de 
TI, Sérgio Sgobbi, serão criados 750 
mil empregos nessa área. “O Brasil 
tem todas as chances de se tornar 
um dos quatros maiores centros de 
TI do mundo até 2022”, afirma ele. 

E, segundo dados divulgados 
do Instituto Brasileira de Geogra-
fia e Estatísticas (IBGE), o setor de 
serviço de informação cresceu qua-
se 5% no ano passado, ficando à 
frente de setores importantes para 
a economia do Brasil, como a cons-
trução civil, indústria e comércio. 

“É insuficiente a quantidade de 
formandos nas universidades bra-
sileiras. Atualmente, o Brasil forma 
em torno de 85 mil profissionais 
por ano em TI. E o mercado cresce 
muito. No ano passado houve uma 
expansão de 11%”, esclarece Sérgio 
Sgobbi.

Conforme informações do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), nos próximos 
dois anos e meio, o setor de TI vai 
precisar de montadores de equi-
pamentos eletroeletrônicos (50,3 
mil); analistas de sistemas ocupa-
cionais (45,6 mil); técnicos de com-
putadores e de desenvolvimento 
de sistemas (30,9 mil); operadores 
de rede de teleprocessamento (1,7 
mil) e engenheiros em computação 
(1 mil). 

Em nível mundial, o mercado 
de software e serviços de TI hoje 
movimenta US$ 1,4 trilhões e, já em 
2020, vai ultrapassar os US$ 3 tri-
lhão. A área de informação, de ma-
neira geral, envolve as atividades 
de telecomunicações, internet, au-
diovisual, edição e TI. Somente no 
setor de tecnologia da informação, 
existem atualmente 1,2 milhão de 
trabalhadores contratados formal-
mente, porém, estão sobrando 115 
mil vagas no Brasil. 

Dados das exportações
As oportunidades de exporta-

ção feita a partir do Brasil, confor-
me afirma Antonio Gil, presidente 
da Associação Brasileira das Em-
presas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom),  
um dos maiores especialistas des-
ses setores, passarão de US$ 100 
bilhões este ano, quando o país 
exportará apenas US$ 4 bilhões, e 
a Índia atingirá aos US$ 60 bilhões 
– e chegarão a US$ 500 bilhões em 
2020. “Neste novo cenário, a Ín-
dia pretende exportar US$ 300 bi-
lhões e as estimativas brasileiras 
apontam para US$ 20 bilhões em 
exportações e um mercado interno 
de US$ 125 bilhões, mantendo, por-
tanto, sua posição entre os maiores 
do mundo”, disse ele. 

“As oportunidades nos próxi-
mos anos são inúmeras e por di-
versas razões o país tem todas as 
condições de se tornar um competi-
dor estratégico. Os desafios, no en-
tanto, também são enormes e para 
que possamos aumentar as reais 
chances de o Brasil se posicionar 
no mercado global, eu defino qua-
tro desafios como os principais: de-
soneração do setor; capacitação e 
treinamento de pessoal para suprir 
a demanda do mercado; fortaleci-
mento das empresas e por último, 
mas não menos importante, incen-

tivo à inovação”, reforça Antonio Gil. 
Segundo avalia o dirigente da 

Brasscom, como resultado da alta 
carga fiscal, as folhas de pagamen-
to das empresas de TI são oneradas 
em aproximadamente 36%. Como 
cerca de 70% dos custos de uma 
empresa é composto pela folha de 
pagamento, a mão de obra brasilei-
ra fica extremamente proibitiva, fa-
zendo com que hoje nós tenhamos 
os mais altos custos trabalhistas do 
mundo, sendo o Brasil, por exem-
plo, 40% mais caro que a Argentina 
e 70% mais caro que a Índia. 

Antonio Gil disse que, pen-
sando em melhorias, as entidades 
representativas do setor apresen-
taram ao governo uma proposta de 
mudança na forma de contribuição 
que promete reduzir custos de for-
ma relevante e corrigir distorções 
de mercado, sem prejudicar a arre-
cadação pública. “A ideia é trocar a 
tributação em folha das empresas 
por um percentual do faturamento, 
o que refletiria em uma tributação 
semelhante a de setores outros da 
indústria”, esclareceu ele. 

Outro fato que contribui para 
o custo elevado da mão de obra, 
prossegue Antonio Gil, é a pirâmide 
salarial, que hoje se assimila a um 
pentágono, já que o baixo número 
de entrantes no setor faz com que 
pessoas com níveis salariais mais 
altos tenham de fazer trabalhos me-
nos nobres. “O segundo desafio da 
indústria é, portanto, transformar 
este pentágono em uma pirâmide, 
de fato. Para isso, é preciso alargar 
sua base e diminuir o custo salarial 
médio, criando mais cursos de ca-
pacitação, por meio de programas 
de inclusão digital, por exemplo”, 
enumera ele. 

“Embora existam empresas de 
pequeno e médio portes extrema-
mente importantes, para competir 
internacionalmente no setor de TI, 
é fundamental que se tenham em-
presas de grande porte; e este é o 
terceiro desafio do Brasil. Por conta 
do alto custo da mão de obra e da li-
mitada oferta de profissionais, a in-
dústria brasileira acaba sendo alvo 
da informalidade, o que a impede 
de crescer e competir com mais au-
dácia no cenário global”, esclareceu 
Antonio Gil. 

“Essa condição de informalida-
de limita a capacidade das compa-
nhias de buscar capital por meio do 
mercado acionário ou de IPOs, por 
exemplo, o que dificulta o cresci-
mento das empresas e o aumento 
de seus investimentos para a me-
lhoria de seu trabalho e produtivi-
dade”, afirma o dirigente da Brass-
com. 

Por fim, está travada também 
uma batalha de incentivo à inova-
ção, uma vez que ela permeia todas 
as mudanças necessárias e essen-
ciais ao bom desempenho da in-
dústria; afinal, não basta ter porte, 
empresas fortes ou um setor bem 
regulado, se não há inovação. 

Segundo a Brasscom, para que 
o Brasil chegue em 2020 com a ter-
ceira ou quarta maior economia de 
TI do mundo e para que haja uma 
defesa consistente de seu mercado 
interno, é absolutamente necessário 
que o país vença esses quatro desa-
fios agora. Naturalmente, existem 
muitas prioridades, mas essas são 
fundamentais e inadiáveis. 

Recife é conhecido por abrigar  
importante porto digital com 200 
empresas, que tem atraído muitos 
profissionais e criado boas chances de 
emprego. A cidade paulista de Jundiaí, 
um parque tecnológico digital produz 
componentes eletrônicos e computa-
dores para várias cidades do país, e já 
é referência na produção de tablets. 

O setor brasileiro de Tecnolo-
gia da Informação (TI) movimentou 
US$ 102,6 bilhões no ano passado, o 
que representou um crescimento de 
11,3% em relação a 2010, de acordo 
com levantamento da consultoria In-
ternational Data Corporation (IDC), 
realizado a pedido da Associação 
Brasileira das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Comunicação 
(Brasscom). O estudo contempla 
apenas o mercado interno de TI, sem 
contabilizar exportações e operações 
internacionais. 

A maior fatia do faturamento 
das empresas vem do segmento TI 
in-house, que é a tecnologia desen-
volvida pelo governo e por empresas 
de outros setores da economia, cujo 

faturamento somou US$ 41,6 bilhões, 
significando uma alta de 16,7% sobre 
2010. Hardware aparece em segun-
do, com movimentação de US$ 29,9 
bilhões (+2,2%). Em seguida estão 
os serviços, com US$ 14,7 bilhões 
(+11,1%); software, com US$ 6,18 
bilhões (+14,4%); e terceirização de 
processos de negócio (BPO, na si-
gla em inglês), com US$ 5,6 bilhões 
(+19,5%). 

Segundo a Brasscom, o setor en-
frenta desafios para seu pleno desen-
volvimento no país, como custos com-
petitivos, qualificação profissional, 
melhoria da infraestrutura e fomento 
de inovação nacional, contemplados 
no Plano Brasil Maior. “O Governo Fe-
deral inseriu TIC na agenda de desen-

volvimento nacional, fornecendo as 
condições para que o mercado atinja 
nos próximos dez anos a represen-
tação de 6 a 7% do Produto Interno 
Bruto, observada em países desenvol-
vidos”, afirma Antonio Gil. 

A pesquisa destaca que o se-
tor de TI representou o equivalente 
a 4,4% do PIB brasileiro em 2011. 
“Tradicionalmente, (o setor) cresce 
a taxas que são pelo menos o dobro 
da expansão do PIB, com projeção de 
9% para 2012”, afirmou a associação. 

A expectativa da Brasscom é de 
que o Brasil possa se tornar um dos 
quatro principais centros de TI até 
2022. “A meta do setor para os próxi-
mos dez anos é dobrar seu faturamen-
to e movimentar US$ 210 bilhões”.

Setor movimentou US$ 102,6 bi em 2011

Busca da eficiência e da produtividade
O avanço do mercado de TI re-

flete a procura por ganhos de efici-
ência e busca por estruturas admi-
nistrativas mais enxutas mediante 
terceirização de serviços e incorpo-
ração de soluções de tecnologia por 
praticamente todos os setores da 
economia, seja agropecuária, indús-
tria ou comércio. Para 2012, o setor 
projeta crescimento de 12% a 13%. 
“Um dos diferenciais do setor é que 
não há retração. A curva de TI é li-
geiramente independente do cresci-
mento econômico do país”, diz Anto-
nio Gil, presidente da Brasscom. Ele 
destaca que os serviços de tecnologia 
são demandados tanto em projetos 
de expansão dos investimentos e ino-
vação como de redução de custos e 
ganhos de escala. 

“Nos últimos anos, tivemos a as-
censão de mais de 40 milhões de pesso-
as para a classe C, um universo de  emer-
gentes que, além de eletrodomésticos, 
querem saúde, educação, bancarização 
e segurança, e não há como aumentar a 
oferta desses serviços sem fazer uso de 
TI”, acrescenta Gil.

“O aumento da renda das famí-
lias tem feito crescer a demanda por 
serviços voltados para o mercado 
interno. O setor é o maior emprega-
dor do país e o que mais cresce. Para 
2012, estamos prevendo uma alta em 
torno de 5%”, diz Luigi Nesse, pre-
sidente da Confederação Nacional 
de Serviços (CNS), destacando que 
todas as atividades relacionadas a 
serviços (incluindo o comércio) res-
pondem atualmente por 67% do PIB 

e tendem a representar mais de 70% 
do PIB em um prazo de até 5 anos. 
“Na área de tecnologia, a grande van-
tagem é que diariamente surge uma 
nova oportunidade para empreen-
der, seja na criação de um portal, um 
software, um sistema de informação, 
um aplicativo. E, na maioria dos ca-
sos, para começar basta uma ideia e 
conseguir juntar uma meia dúzia de 
profissionais”, acrescenta Nesse. 

 “O país precisa incorporar cer-
ca de 750 mil novos profissionais até 
2020 para alcançar a meta de res-
ponder por 6,5% do PIB”, diz a Brass-
com. Entre os entraves para suprir as 
demandas, ele cita o baixo percentual 
de egressos de nível superior na área 
de ciências exatas (cerca de 11%), 
entre outros fatores negativos.

Campina Grande é um dos principais polos 
Além do forró, entre outras qua-

lidades imbatíveis, a cidade de Cam-
pina Grande é destaque na área de 
produção de tecnologias, atualmen-
te. É um dos 74 polos tecnológicos 
do Brasil, conforme informações da 
Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anproteca). 

Nos dias atuais, Campina Grande 
concentra centenas de empresas de 
TI, conta com cerca de mil empregos 
gerados e o maior número propor-
cional de PhDs do país, em número 
de 600. Ao longo dos últimos anos, os 
produtos campinenses foram comer-
cializados para 43 países, a exemplo 
de software e hardware. São bancos 
de dados de alta complexidade às 
mais simples recicladoras de cartu-
chos. Atualmente, entre os clientes, es-

tão nomes como HP, Nokia, Petrobras 
e Interpol, polícia internacional para 
o crime organizado. Campina Gran-
de só atingiu esse bom desempenho 
devido a ação de universidades e em-
presas e a entidade. E isso vem ocor-
rendo ao longo desses 40 anos. Os 
pesquisadores da UFCG estão avan-
çados sobre a área de computação 
quântica e tornaram-se referência na 
chamada “computação em nuvem”, 
um dos setores mais quentes e pro-
missoros da tecnologia. 

A universidade, como se vê, foi a 
espinha dorsal para a transformação 
de uma economia baseada fortemen-
te em serviços e na indústria para a 
de tecnologia de ponta. O polo já res-
ponde por 20% da economia do mu-
nicípio e projeta um salário médio da 
população para R$ 2,9 mil, o dobro 

da região. O polo recebe grande in-
centivo da Fundação Parque Tecno-
lógico da Paraíba (PaqTcPB), o que se 
tornou um elo entre a sala de aula e a 
empresa. Ela tem sido uma mola pro-
pulsora do polo tecnológico de Cam-
pina Grande nesses últimos anos.

Cerca de 70 empresas já foram 
beneficiadas por suas incubadoras, 
aumentando a taxa de sobrevivência 
das empresas que ingressam no mer-
cado pela primeira vez. 

Campina Grande conta com 12 
universidades, atualmente, e a UFCG 
concentra 70% das matrículas nos 
seus dinâmicos cursos de Ciência da 
Computação e Engenharia Elétrica. O 
polo campinense faturou R$ 150 mi-
lhões no ano de 2006, o equivalente a 
5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
local no mesmo ano. 

Crescimento do 
setor de tecnologia 
da informação ficou à 
frente da construção 
civil, indústria e 
do comércio



Causa nobre

A LOJA CRIARE  Móveis Planejados será palco, 
logo mais às 19h, do lançamento da obra de huma-
nização da nova ala de internação pediátrica do 
Hospital Napoleão Laureano. 

A iniciativa, que tem à frente a empresária 
Kainara Amorim Cunha e a arquiteta Sandra Moura, 
tem por objetivo mobilizar profissionais e empresas 
de arquitetura e decoração para abraçar essa causa 
nobre. A ação é resultado de uma parceria entre o 
Projeto Casa da Criança e o Instituto McDonald, 
que, desde 2004, vem promovendo intervenções 
arquitetônicas em instituições de atendimento a 
crianças e adolescentes com câncer.

FOTO: Goretti Zenaide

Gestão da inovação
COM O OBJETIVO de garantir que uma saída inovadora 

seja a porta de entrada para o sucesso de uma empresa, 
o Sebrae criou o Programa ALI e, para isso convida para 
uma palestra sobre “Gestão de Inovação”.

Será às 19h do próximo dia 10, no Centro de Educa-
ção Empreendedora, no Bairro dos Estados, tendo como 
palestrante professor da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná e coordenador geral do Projeto UTFinova que 
utiliza recursos do CNPq.

Museu 
A CIDADE  de 

Canela, no Rio Gran-
de do Sul, ganhou um 
Museu da Moda, insta-
lado em 2 mil metros 
quadrados de área 
construída. O espaço 
leva o visitante a uma 
verdadeira viagem pelo 
túnel do tempo, come-
çando por 2000 AC.

Quem estiver 
viajando por aquelas 
plagas poderá conferir 
a história de 4 mil anos 
do vestuário feminino, 
uma pesquisa assina-
da pela estilista Milka 
Wolff.

Bala de goma
UM PRODUTO inovador e alinhado ao 

conceito de alimentos com benefícios estéti-
cos é a proposta do Slim Gum, da Probiótica 
Laboratórios. Trata-se de uma bala de goma 
com colágeno, enriquecida com uma combinação 
de óleos de palma e de aveia, que apresenta 
comprovada eficácia em reduzir o apetite e 
aumentar a sensação de saciedade.

Na Paraíba, a bala pode ser encontrada 
com exclusividade nas farmácias do Extra e 
do Pão de Açúcar.

Nancy Alves, a estimada Socorro Cristovão, que é a aniversariante de 
hoje, e Ruth Moura

Guia Teódolo, Irimar e Martinho Bastos, Camila Bastos e Lusa Teódolo no Clube Cabo Branco

FOTO: Goretti Zenaide

Caminhos do Frio

DEPOIS DE AREIA,  a cidade de Bananeiras 
é a segunda no roteiro Caminhos do Frio. Será 
dos dias 23 a 29, tendo como tema “Aventura 
e Arte na Serra”.

O evento vai constar de oficinas de Roteiro 
para Cinema, Produção de Cartoons, Danças de 
Rua e de Circo. Haverá ainda mostra de cinema, 
exposições, shows, festival gastronômico e 
entrega de medalhas.

Música urbana
NO PRÓXIMO sába-

do, as bandas Musa Junkie 
Suicida, Old Men School, 
Madalena Moog e Zefirina 
Bomba se apresentam, a 
partir das 16h, na Praça 
Rio Branco, no Centro da 
Capital.

Advogada Ana Maria 
de Andrade Imperiano, 
Sras. Socorro Cris-
tovão e Jadeci Neves 
Azevedo, jornalista 
João Costa, empresá-
ria Anamália Queiroga,  
executivo Paulo Viní-
cius de Araújo Medei-
ros, agropecuarista 
Fernando di Lorenzo, 
psicóloga Ana Amélia 
Araújo Arruda.

FOTO: Dalva Rocha

Cosmética
A MARCA de cosmé-

ticos Natura relança, em 
edição limitada, a linha 
Tododia Inverno. Desta-
ques para a fragrância de 
cereja e avelâ, considera-
da a de maior sucesso na 
linha, e também o creme 
para áreas ressecadas 
com óleos vegetais que 
oferece hidratação in-
tensa e progressiva nos 
joelhos, calcanhares e 
cotovelo.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA,  5 de julho de 2012

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Qualquer escolar pode 
amar como um idiota. 
Mas odiar, meu filho, é 
uma arte”

“Nunca odiei um homem 
o suficiente para
lhe devolver os 
diamantes”

OGDEN NASH ZSA ZSA GABOR

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   A pedida de hoje é 
o  co n ce r to  d a  O rq u e s t r a 
Sinfônica da Paraíba, sob a 
regência do maestro titular 
Alex Klein, que será realiza-
do na barroca Igreja de São 
Francisco.

   O destaque ficará pelas 
participações do violoncelista  
Raiff Dantas e da cantora lírica 
Isabel Barbosa, paraibana de 
fama internacional.

Zum Zum Zum
   A ex-modelo e hoje psicóloga com especialização na Terceira Idade, Madeleine Braga, 
está de volta a João Pessoa após alguns anos residindo no Rio de Janeiro.

   O empresário Filipe Leandro promove hoje a entrega do edifício Oasis Plaza, mais 
uma obra de peso da sua construtora Fibra, que tem dois painéis do artista plástico Clóvis 
Júnior.  O evento será às 20h com direito a coquetel e animação musical da dupla Renata e 
Rilbert, além do DJ Bruno Martins.

   O cabeleireiro Toinho Matos voltou renovado de temporada de férias em Buenos Aires. 
Lá fez garimpagem nas novidades culturais, onde assistiu no novo show “Recanto”, da cantora 
Gal Costa com músicas novas de Caetano Veloso.

   Tina Andriole foi homenageada ontem com um almoço no restaurnate Nau pelas 
amigas Roberta Aquino, Selda Falcone, Risomar Dias, Nalyje Franca, Roziane Coelho, Ruth 
Moura  e esta colunista.

Aparecida Gadelha e a aniversariante de hoje, Ana Maria de 
Andrade Imperiano

FOTO: Goretti Zenaide

Leconte e Roziane Coelho na festejada Feijunina

Encontro
O ASSESSOR de 

Gestão Estratégica, 
Samuel Norat e o res-
ponsável pelo Núcleo de 
Estatística do TRT/PB, 
Ronaldo de Araújo Costa 
Júnior, participaram em 
Brasília do 2o Encontro 
de Estatística e Gestão 
Estratégica da Justiça do 
Trabalho. O evento foi 
em Brasília, aberto pelo 
ministro João Oreste 
Dalazen.

Poesia na Esma

A ESMA  - Escola da Magistratura vai estar hoje 
mais iluminada com o lançamento do livro “Matizes Poé-
ticas”, das escritoras Fátima Pessoa, Berenice Paulo Neto 
e Amélia Rocco. 

A obra, que reúne poemas das três escritoras e ami-
gas,  tem apresentação da desembargadora Fátima Bezerra 
Cavalcanti, prefácio do presidente da Academia Paraibana 
de Poesia, Jairo Rangel Targino, capa e ilustrações as-
sinadas pelo arquiteto Antônio Massa, diagramação de 
Martinho Sampaio e impressão da Gráfica JB.

Será às 19h, seguido de coquetel para os convidados.

Significativa conquista
O PRÊMIO EXCELÊNCIA,  criado no ano passado pelo 

CSJT, foi conquistado novamente pelo TRT/PB, que ficou 
em terceiro lugar na categoria Metas Nacionais por ter 
cumprido todas as metas para o Poder Judiciário em 2011.

O prêmio foi entregue na semana passada, em Brasília, 
ao vice-presidente do tribunal paraibano, desembargador 
Carlos Coelho.

Casamento civil
SERÁ realizado hoje, 

a partir das 13h na Esma, 
o casamento civil de 
vários noivos. Entre eles, 
duas pessoas da maior 
importância na minha 
vida, Mário Eugênio Zenai-
de e Priscilla Almeida.



Binário de Bayeux vai melhorar o trânsito na Cidade, desafogando o tráfego em algumas vias, como a Avenida Liberdade
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Governo deve concluir e entregar 
Binário de Bayeux até setembro

trânsito

Aeroporto de Campina 
Grande terá dois novos 
voos em setembro
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serviços de iluminação 
e ornamentação do 
local começam sábado

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Governo do Estado 
pretende entregar até o final 
do mês de setembro, caso 
as chuvas não interrompam 
os trabalhos, o Binário de 
Bayeux, conforme garantiu 
ontem o diretor de Opera-
ções do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
Hélio Cunha Lima. Até sá-
bado próximo, uma empre-
sa do Rio Grande do Norte 
dará início aos serviços de 
iluminação e ornamenta-
ção do local. Apesar de não 
ter sido ainda inaugurado, 
já vem ocorrendo o tráfego 
de veículos naquela estrada, 
desafogando assim o con-
gestionamento da Avenida 
Liberdade. 

“Vamos torcer para que 
as chuvas não atrapalhem a 
conclusão das obras. Já fo-
ram feitos mais de 70 por 
cento dos serviços e restam 
apenas pouquíssimos de-
talhes para que possamos 
entregar o Binário à popu-
lação, cumprindo assim um 
calendário estabelecido pelo 
Governo”, disse o diretor de 
Operações do DER.

O Binário de Bayeux 
visa eliminar os problemas 
de tráfego na travessia da 
cidade, reduzindo também 
o número de acidentes e o 
tempo de viagem. A obra é 
considerada a mais impor-
tante para a Grande João 
Pessoa e está orçada em R$ 
6,5 milhões. Com uma exten-

são de 7,5 km (percurso total 
ida e retorno), com a largura 
da pista com 7 metros e mais 
calçadas laterais, o Binário 
vai solucionar problemas 
diários de 15 mil motoristas 
que trafegam pela Avenida 
Liberdade.

Para sua execução, o 
Governo do Estado teve que 
desapropriar 70 imóveis, pa-
gando de indenização mais 
de R$ 1,6 milhões. A obra 
tem seu início na Avenida 
Liberdade e vai até a inter-
seção com a Avenida Petrô-
nio Figueirêdo, beneficiando 
diretamente as cidade de 

Bayeux, Santa Rita, Cruz do 
Espírito Santo e João Pessoa. 
A via paralela servirá para 
o tráfego de veículo sentido 
Santa Rita – Bayeux, enquan-
to a Avenida Liberdade terá 
o fluxo de carro no sentido 
Bayeux-Santa Rita. 

Jacumã
Outubro é o mês pro-

gramado para que o DER 
conclua as obras do Binário 
de Jacumã, no município de 
Conde, Litoral Sul do Estado. 
De acordo com o diretor de 
Operações do órgão, os tra-
balhos de conclusão de uma 

ponte de concreto estão bas-
tante acelerados e a demora 
da entrega está ocorrendo 
devido as constantes chuvas 
que ocorrem no litoral. “Tam-
bém temos metas a cumprir 
e tudo estamos fazendo para 
que a população receba mais 
este benefício”, afirmou Hélio 
Cunha Lima.

A nova rodovia está 
acoplada a PB-008, com a 
extensão de 4,5 km, para 
evitar o congestionamento 
de veículos no distrito de Ja-
cumã, município de Conde. O 
custo está orçado em R$ 2,8 
milhões. A estrada está sen-

do construída na altura do 
giradouro existente a poucos 
metros de Jacumã. Mais na 
frente, sobre o Rio Gurugi, 
córrego que deságua ao nor-
te da praia, está endo cons-
truída a ponte interligando o 
local a PB-008, quando mo-
toristas e pedestres poderão 
seguir tranquilamente para 
as praias de Coqueirinho, 
Carapibus, Tabatinga e mu-
nicípios vizinhos ao Conde, 
ou seja, Pitimbu e Caaporã, 
sem que necessitem trafegar 
na zona urbana de Jacumã, 
principalmente no período 
carnavalesco. 

Professores e fun-
cionários técnico-ad-
ministrativos das uni-
versidades federais 
da Paraíba (UFPB), 
de Campina Grande 
(UFCG) e do Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) re-
alizaram ontem, no 
Ponto de Cem Réis, 
em João Pessoa, um 
ato público em defesa 
da educação. O obje-
tivo era divulgar para 
a sociedade o anda-
mento do movimento 
grevista nessas insti-
tuições e alertar para 
a demora do Governo 
Federal em retomar 
o processo de nego-
ciação. A atividade 
se encerrou com uma 
ciranda de roda no 
Ponto de Cem Réis.

As aulas nas duas 
universidades e no 
IFPB foram suspensas 
em maio e junho, res-
pectivamente, afetan-
do aproximadamente 
81,9 mil alunos (43,9 

Servidores da educação fazem ato público
mil da UFPB, 20 mil da 
UFCG e 18 mil do IFPB).

Na UFCG, os professo-
res pararam em 15/5. Na 
UFPB, no dia 17. Já os ser-
vidores técnico-adminis-
trativos de ambas as insti-
tuições deflagraram greve 
em 11 de junho. No IFPB, a 
paralisação de professores 
e funcionários vem desde 
o dia 6/6. Entre as reivindi-
cações das categorias está 
reestruturação de carreira 
(no caso dos professores), 
melhoria das condições 
de trabalho e valorização 
salarial.

De acordo com o 
professor Ricardo Luce-
na, presidente da Adufpb 
(Sindicato dos Professores 
da UFPB), a última reunião 
com o governo aconteceu 
no dia 12 de maio. Na oca-
sião, ficou acertado que 
o Ministério do Planeja-
mento apresentaria uma 
proposta no dia 19, mas 
a reunião terminou sen-
do suspensa pelo gover-
no um dia antes da data 
marcada. “Desde então os 
professores aguardam”, 

afirma Ricardo Lucena. 
Já os servidores técnico-
-administrativos até o 
momento não foram re-
cebidos pelo governo.

Amanhã, os profes-
sores e servidores técnico-
-administrativos realizam 
uma audiência pública às 
15h para cobrar o apoio 
dos parlamentares parai-
banos ao movimento gre-
vista. Foram convidados 
os 12 deputados federais 

e três senadores que re-
presentam o Estado no 
Congresso Nacional. Já 
no sábado, o Comando 
Local de Greve dos pro-
fessores da UFPB realizam 
uma caminha no Busto de 
Tamandaré para pedir o 
apoio da sociedade.

Por causa da postura 
do governo de evitar a 
negociação, os servidores 
estão intensificando as 
atividades nacionais. No 

dia 18 de julho, servidores 
de todo o país farão em 
Brasília mais uma marcha 
de protesto contra a po-
lítica de arrocho salarial 
promovida pelo Governo 
Federal. E de 16 a 20 de 
julho haverá um acampa-
mento unificado da greve 
nacional dos servidores 
federais em Brasília, que 
terminará com uma ple-
nária nacional, marcada 
para o dia 20.

Professores e técnico-administrativos da UFPB, da UFCG e do IFPB exigem que governo negocie

Foto: Ricardo Araújo/ Adufpb

Cerca de 500 
fiéis da paróquia 
Nossa Senhora Apa-
recida, no Bairro do 
Cristo, em João Pes-
soa, deverão partici-
par no próximo sába-
do, a partir das 20h, 
da festa Revivendo o 
São João. Segundo o 
pároco da Igreja, Frei 
Pedro Rogério Mar-
tins, esse evento que 
será realizado pela 
sétima vez consecu-
tiva tem a finalidade 
de unir as famílias 
que frequentam a 
Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida e ao 
mesmo tempo busca 
angariar fundos para 
a igreja. Trata-se de 
um momento festivo 
e de fraternidade en-
tre os paroquianos. 
O Revivendo o São 
João acontecerá mais 
uma vez no Colégio 
Gonçalves Dias, no 
Bairro do Cristo.  

Na festa serão 
servidas comidas típi-
cas da época ao som 
de muito forró-pé-de 
serra. Também have-
rá apresentação de 
quadrilhas juninas e 
será realizado o con-
curso do mais belo ca-
sal matuto. Segundo 
o Frei Pedro, não será 
permitida a venda de 
bebidas alcoólicas. 

O revivendo o 
São João homena-
geia os três santos 
católicos da época: 
Santo Antônio, São 
João e São Pedro. 
“Nos festejos juninos 
é comum juntarmos 
familiares, amigos e 
viajar para as cidades 
do interior em busca 
das festas tradicionais 
de São João, sendo 
assim o arraiá fora de 
época, surgiu como 
uma alternativa da 
paróquia para unir 
os paroquianos e dar 
continuidade a pro-
gramação religiosa.

Além de muita 
diversão, os paro-
quianos participan-
tes estarão ajudan-
do nas despesas da 
paróquia e na orga-
nização da Festa da 
Padroeira, a ser rea-
lizada no mês de ou-
tubro. A entrada na 
festa custar R$ 3,00 
e comprando o con-
vite, o participante 
concorre a um balaio 
com diversos produ-
tos alimentícios.

Paróquia vai 
reviver festa 
de São João

sÁBADo

Foto: Evandro Pereira

José Alves
Zavieira2@gmail.com
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Unidade de pediatria do HU reinicia 
as atividades após risco de desativação

SAÚDE

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

A unidade de pediatria 
do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW) rei-
niciou ontem suas atividades 
e já está recebendo pacientes 
encaminhados pelo Centro de 
Regulação. O diretor do HU, 
João Batista, ressaltou que, 
para isso, o setor recebe aju-
da das Secretarias Estadual e 
Municipal da Saúde, que es-
tão pagando os plantões dos 
médicos, conforme parceria 
firmada na semana passada 
no Ministério Público.

João Batista adiantou 
que a Reitoria da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
já autorizou a contratação 
de cinco médicos concur-
sados, dos quais dois já se 
apresentaram e os demais 
deverão fazê-lo até ama-
nhã. A parceria com os ór-
gãos estadual e municipal 
e a contratação dos con-
cursados evitaram que 32 
leitos do HU ficassem desa-
tivados.

Parceria firmada recentemente
foi fundamental para que o 
setor voltasse a funcionar

O diretor do HU lem-
brou que a crise no setor 
de pediatria do HU foi agra-
vada com a aposentadoria 
de sete pediatras, cada um 
com carga horária de 40 ho-
ras semanais, dificultando 
o funcionamento da clínica. 
Como não podia esperar a 
contratação dos concur-
sados, a direção solicitou 
ajuda das Secretarias Esta-
dual e Municipal de Saúde, 
que se comprometeram em 
custear os plantões para os 
pediatras trabalharem no 
hospital.

Pelo acordo, a Secreta-
ria de Estado da Saúde as-
sumiu o custo de 20 plan-
tões e a Secretaria de Saúde 
de João Pessoa se respon-
sabilizou por 10 plantões e 
um médico diarista. O acor-
do começou a vigorar no dia 
30 de junho e se estenderá 
até 30 de agosto.

No período da ameaça 
do fechamento, o setor de 
pediatria contava apenas 
com seis médicos, quan-
do eram necessários pelo 
menos mais cinco profis-
sionais para manter os 
plantões e o atendimento 
diário. 

Se a unidade fosse fe-

chada, a situação iria ficar 
crítica para atendimento 
de pacientes do SUS, uma 

vez que os hospitais que 
atendem crianças – Arlin-
da Marques e o Hospital 

do Valentina Figueiredo – 
estão lotados; o Hospital 
Santa Paula fechou e o do 

Amip (Assistência Médica 
Infantil da Paraíba) não é 
credenciado.

O Hospital Universitário recebe ajuda do Governo do Estado e da Prefeitura da Capital para pagar os plantões médicos  do setor 
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A partir de setembro, a Unida-
de de Internação da ala infantil do 
Hospital Napoleão Laureano deve-
rá estar em pleno funcionamento. 
Para isso, a terceira e última etapa 
da obra - humanização dos ambien-
tes - será lançada hoje, às 19h, na loja 
Criare - Móveis Modulados e consis-
tirá na mobilização de profissionais 
e empresas do ramo da arquitetura 
e decoração para participarem desta 
ação que transformará o ambiente 
hospitalar num local menos hostil.

 Esta ação é mais um resul-
tado da parceria do Projeto Casa da 
Criança e Instituto Ronald McDonald 
que, desde 2004, vem promovendo 
intervenções arquitetônicas em insti-
tuições de atendimento a crianças e 
adolescentes com câncer. A franque-
ada social do projeto em João Pes-
soa, Kainara Pessoa, adiantou que 
a ação reunirá profissionais que vão 
compor a obra numa ideia arrojada 
e diferenciada.

“As crianças são submetidas a 
um tratamento agressivo e convivem 
com vários tipos de câncer, por isso 
nós procuramos colorir o ambiente e 
colocar móveis como os que a gente 
compra para as nossas casas. Assim, 
elas sentem que tem pessoas que 
pensam nelas, que procuram realizar 
seus sonhos e se sentem melhores”, 
ressaltou Kainara Pessoa.

Nova unidade
A presidente da Associação Do-

nos do Amanhã, pediatra Andrea Ga-
delha, lembrou que a primeira etapa 
da obra – a estrutura física – foi inau-
gurada em março. A segunda etapa 
constou da compra de equipamen-
tos: 21 camas e berços, escadinhas, 
mesa de refeição para cada leito, sofá 
cama para cada quarto, computador 
para o setor de enfermagem, balan-

Ala infantil do Hospital Laureano
lançará hoje a sua terceira etapa

HUMANIZAÇÃO DOS AMBIENTES

ça, 17 ar condicionados, 16 TVs e um 
microscópio. Na parte física foram 
investidos R$ 690.947,50, enquanto 
na aquisição de equipamentos, R$ 
143.204,54. Os recursos são oriundos 
de doações do Instituto McDonald, 
da campanha McDia Feliz; e da Fun-
dação Napoleão Laureano.

Ela adiantou que nesta etapa de 
humanização os arquitetos vão cui-
dar de 27 ambientes, entre os quais 
consultórios médicos, consultório 
odontológico, sala de nutrição, sala 
da assistente social, sala de psicó-
loga, sala para coleta, fisioterapia, 
quimioterapia, brinquedoteca, ba-
nheiros, depósitos, dentre outros, 
que receberão armários, pintura, 
cadeiras para as mães, visores de vi-
dros nas portas dos quartos, entre 
outros.Quando estiver totalmente 
concluído, o novo espaço vai am-
pliar a capacidade de atendimento e 
internação de bebês e crianças com 
câncer de 15 para 21 leitos, sendo 14 
enfermarias, das quais sete duplas e 

sete individuais. A unidade possibi-
litará ainda a redução do índice de 
contaminação e do tempo de inter-
nação desses pacientes, uma vez que 
as enfermarias duplas vão abrigar as 
crianças que podem ficar junto das 
outras, como é o caso das que estão 
passando por quimioterapia; en-
quanto as individuais serão destina-
das àquelas crianças que apresenta-
rem problemas de infecção.

Projeto
O Projeto Casa da Criança é uma 

organização reconhecida pelo Go-
verno Federal como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), que defende os direitos de 
crianças e jovens por meio de ações 
que vão, desde reformas e constru-
ções, até iniciativas de interesse na-
cional que primam pela qualidade 
do atendimento. Atuando em todas 
as regiões do país, hoje o Projeto 
Casa da Criança está presente em 15 
estados e no Distrito Federal.

A ala infantil do Laureano está passando por um processo total de reformulação

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) vai realizar serviços 
de manutenção preventiva 
na rede de distribuição de 
água. Os trabalhos serão 
realizados em cinco bair-
ros de João Pessoa, que , 
terão o fornecimento de 
água interrompido das 8h 
às 19h, segundo informou 
a empresa.

De acordo com a As-
sessoria da Cagepa, os tra-
balhos vão  afetar o abaste-
cimento d’água nos bairros 

de Cruz das Armas, Oitizei-
ro, Funcionários I, Jardim 
Planalto e Novais. 

Os serviços de manu-
tenção serão realizados na 
rede de 300 milímetros, 
localizada na Avenida Cruz 
das Armas, no bairro Cruz 
das Armas, local de influ-
ência do reservatório R5.

Para obter outras in-
formações sobre este e ou-
tros assuntos, a população 
pode entrar em contato 
com a Cagepa, gratuita-
mente, pelo telefone 115.

O Centro de Treinamen-
to Miguel Arraes (Cetre) está 
com inscrições abertas para 
seis cursos de capacitação 
para servidores da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP). As aulas acontecem 
nos três turnos, no perío-
do de agosto a setembro, na 
sede do Cetre, localizada na 
Avenida Piauí, número 330, 
Bairro dos Estados.

 Os cursos oferecidos 
são: Direito Administrativo, 
Direito Constitucional, Eficá-
cia no Relacionamento Inter-
pessoal, Desenvolvimento de 
Equipes, Gestão de Pessoal e 
Ética no Serviço Público.

 As primeiras turmas 
começam no dia 6 de agos-
to, para os cursos de Direi-
to Administrativo, Direito 

Constitucional e Eficácia no 
Relacionamento Interpesso-
al. Já as aulas para os demais 
cursos têm início no dia 14 
de agosto. Os cursos terão 25 
alunos por turma, cada.

 
Inscrições
Podem se inscrever nos 

cursos todos os funcionários 
da PMJP. Para efetivar a ma-
trícula, o servidor deve im-
primir a ficha de inscrição 
disponível no site da PMJP 
(www.joaopessoa.pb.gov.
br), preencher com seus da-
dos e, depois da aprovação 
do chefe imediato, levar ao 
Centro de Treinamento Mi-
guel Arraes, com a cópia da 
identidade. As inscrições 
serão feitas até o preenchi-
mento das vagas.

Bairros de João Pessoa
ficarão sem água hoje

Cursos vão capacitar
servidores municipais

MANUTENÇÃO

TREINAMENTO

Foto: Marcos Russo



DER restabelece tráfego para motos 
e pedestres na Ponte da Batalha

pb-004

Santa Rita - O Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem (DER) já restabe-
leceu o tráfego para pedes-
tres, bicicletas e motos na 
PB-004, na Ponte da Bata-
lha, que liga Santa Rita ao 
município de Cruz do Es-
pírito Santo, através de um 
desvio emergencial. Conti-
nua interditado o tráfego 
para veículos de pequeno 
e grande porte. A liberação 
só deverá ocorrer nos pró-
ximos dias. 

Nas obras da Ponte da 
Batalha o desvio provisó-
rio foi danificado, rompido 
pela enxurrada das águas 
do Rio Paraíba, que tam-
bém recebeu água do Rio 
Gurinhém recentemente. 

Nesta obra os inves-
timentos são da ordem de 
R$ 2 milhões e, segundo 
o diretor de operações do 
DER, Hélio Cunha Lima, os 
serviços de recuperação 
da Ponte da Batalha requer 
uma ampliação da pon-
te em mais de 70 metros. 
Para se dirigir a Cruz do 
Espírito Santo a alternati-

va é pela PB-073, via Café 
do Vento e Sapé, ou então 
por Mulungu. 

Recuperação
Mais de mil quilômetros 

de buracos nas estradas esta-
duais já foram “tapados” pelo 
Departamento de Estrada de 
Rodagem (DER), conforme 
disse ontem o diretor de opera-
ções do órgão.

Ele, que ontem viajou ao 
interior do Estado para inspe-
cionar obras, informou que dos 
2.500 km de rodovias estadu-
ais, algo em torno de 2 mil es-
tavam praticamente intransitá-
veis devido ao grande número 
de buracos existentes. “Temos 
intensificado os trabalhos de 
tapa buraco para melhor aten-
der aos motoristas”, afirmou 
ele.

Os trabalhos estão acele-
rados, principalmente no Ser-
tão onde não existe intensidade 
de chuvas. “Na Região Metro-
politana de João Pessoa, temos 
feito um excelente trabalho de 
tapa buraco nas estradas, po-
rém, devido as chuvas, os tra-
balhos são prejudicados, mas 
estamos sempre atentos”, afir-
mou o diretor. “As operações 
denominadas de Tapa Buraco e 
a construção de novas rodovias 
têm trazido ânimo para mora-
dores de municípios que antes 
estavam ilhados por falta de es-
tradas”, ressaltou Hélio.
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Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

O Espep Itinerante, 
projeto de interiorização 
da Escola de Serviço pú-
blico do Estado da paraí-
ba, vai estar este mês em 
poço de José de Moura e 
Soledade. Em cada muni-
cípio vão ser ministrados 
cinco cursos de capacita-
ção para os servidores pú-
blicos. 

As inscrições já estão 
abertas e podem ser efe-
tuadas na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio Dr. Trajano Nóbre-
ga, localizada na Rua José 
Francisco de Araújo, s/n, 
Novo Cruzeiro, em Soleda-
de; e na Secretaria Munici-
pal de Educação de poço 
de José de Moura, situada 
na Av. Frei Damião, 120, 
Centro.

Em Soledade, os trei-
namentos vão ser reali-
zados, nos dias 21 e 22 
de julho. Os cursos dispo-
nibilizados são políticas 
e planejamento contra o 
bullying; boas práticas no 
Serviço de Alimentação, 
Qualidade na prestação 
dos Serviços – Enfoque 
Humano; políticas e En-
frentamento às Drogas, e 
Oratória – Expressão Ver-
bal e Corporal. As aulas se-
rão ministradas no mesmo 
local das inscrições.

Na cidade de poço de 
José de Moura, no Alto Ser-
tão, a capacitação vai ser 
ministrada nos dias 28 e 29 
deste mês. Os cursos ofe-

Espep Itinerante abre inscrições
poço de josé de moura e soledade
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Nos serviços de recuperação da Ponte da Batalha, que liga Santa Rita a Cruz do Espírito Santo, estão sendo investidos R$ 2 milhões

recidos são Elaboração de 
projetos e Captação de Re-
cursos, Qualidade na pres-
tação dos Serviços – Enfo-
que Humano, boas práticas 
no Serviço de Alimentação, 
Atendimento pré-Hospi-
talar, e Direção Defensiva. 
As aulas vão acontecer na 
Escola Municipal de Ensino 
Infantil e Fundamental pro-
fessor Francisco Cassia-
no Sobrinho, localizada na 
Rua Alexandre Amador, 251, 
Centro.

O Espep Itinerante in-
tegra o plano de interiori-
zação do Governo do Es-
tado realizado em parceria 
com as prefeituras muni-
cipais. Desta forma, o Go-
verno, por meio da Espep, 

promove cursos em várias 
áreas nos próprios muni-
cípios, oferecendo gratui-
tamente professores, ma-
terial didático, certificado 
de conclusão, coordenação 
pedagógica e coordenação 
técnica. Aos municípios, 
cabe oferecer hospedagem 
à equipe, alimentação para 
os participantes, incluindo 
os alunos, e salas de aula 
equipadas.

Além de todos os be-
nefícios oferecidos por 
meio do Espep Itinerante, 
os participantes também 
podem requerer a Carteira 
de Estudante, que custa R$ 
14 e dá direito à meia-pas-
sagem no transporte inter-
municipal e à meia-entrada 

em cinemas, teatros, sho-
ws e eventos esportivos.

Carteira estudantil
O documento estudan-

til continua sendo ofereci-
do pela Espep, em parceria 
com a Federação dos Es-
tudantes Secundaristas do 
Estado da paraíba (Fesp-
-pb). Como a escola realiza 
cursos de curta duração, 
não pode emitir declara-
ção ao aluno, como prevê a 
lei aprovada este ano pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado, que desobriga o 
estudante de portar o do-
cumento estudantil para 
ter direito à meia-passa-
gem e outros benefícios na 
paraíba.

A Escola de Serviço Público da Paraíba realiza cursos de capacitação em cidades do interior

Arrasta-pé continua com 
o São Pedro de Belém

tradição

l Confira a programação 
completa:
l Dia 6: Aviões do Forro, For-
ró do Bom, Forró da Galega e 
Eziélio Show
l Dia 7: Furacão do Forró, 
Banda Magníficos e Sirano e 
Sirino
l Sábado à tarde e domingo 
pela manhã: trio elétrico per-
correndo as ruas da cidade.

Belém - O São João aca-
bou mas o arrasta-pé continua 
com o tradicional São Pedro, 
em Belém, a 123 km de João 
Pessoa, na região do Brejo pa-
raibano. Este ano a tradicional 
festa será realizada amanhã, 
dia 6, e no sábado, dia 7, a par-
tir das 22h, no Arraiá do Povo, 
numa das principais avenidas 
da cidade, na Rua Brasiliano 
da Costa, iniciando ao lado do 
ginásio poliesportivo “O Xavie-
zão” e se estendendo por ruas 
intermediárias. Ao longo da 
avenida onde se realiza o São 
Pedro de Belém, tido como o 
melhor do Estado, são instala-
das dezenas de barracas que 
servem de apoio aos turistas, 
com comidas e bebidas típicas 
da região e também guaritas 
com policiais militares para a 
segurança do evento, além do 
palco principal e dos camaro-
tes.

Evento
O São Pedro de Belém-PB, 

criado em 1997, é a maior festa 
cultural e turística do municí-
pio. O evento está incluído no 
Calendário Turístico do Estado 
da Paraíba, desde o dia 2 julho 
de 2004, através da Lei Esta-
dual nº 7.620, aprovada pela 
Assembleia Legislativa e san-
cionada pelo então governador 
Cássio Cunha Lima.

No decorrer das várias 
edições dos festejos, além das 
bandas de forró, artistas de 
renome nacional como Fag-
ner, Zé Ramalho, Leonardo e 
Claudia Leitte, na época voca-

lista da Banda Babado Novo, 
se apresentaram no São Pedro 
de Belém. Segundo projeções 
dos organizadores da festa, na 
edição de 2007, o público pre-
sente, em apenas uma das noi-
tes do festejo, atingiu cerca de 
45 mil pessoas, demonstrando 
a grandeza do evento em um 
município com população de 
quase 18 mil habitantes.

Como Chegar
Para  viajar até Belém em 

segurança e com tranquilida-
de, o trajeto mais apropriado, 
saindo de João Pessoa, você 
precisa seguir pela BR-230 até 
o Posto da Polícia Federal em 
Café do Vento, daí pega a PB-
073  que leva a Sapé, Mari, Gua-
rabira, Pirpirituba e finalmente 
Belém.

Saindo de Campina Gran-
de o acesso é pela BR-104 pas-
sando por Lagoa Seca, Espe-
rança, Remígio; seguindo pela 
PB-105 por Arara, Solânea, 
Bananeiras, Rua Nova (distrito 
de Belém) e chegando a Belém. 

Fique sabendo

FOTO: Marcos Russo

trecho no local 
continua interditado 
para veículos 

Humberto Santos
Especial para a união
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Pela cidade

Aeroporto de CG terá dois novos voos
EM SETEMBRO

O Aeroporto Presidente 
João Suassuna, em Campina 
Grande, irá receber no dia 
2 de setembro, dois novos 
voos. Atualmente, o aero-
porto opera com dois voos 
diários pela Gol, um para 
São Paulo e outro para Belo 
Horizonte, ambos com esca-
la em Salvador. O novo voo 
será operado pela Passaredo 
Linhas Aéreas e fará a rota 
Campina Grande - São Paulo 
sem escalas.

De acordo com as in-
formações da Infraero, res-
ponsável pelo Aeroporto de 
Campina Grande, a Passare-
do já fez a solicitação junto 
à Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). O voo sairá 
do Aeroporto de Guarulhos 
(SP) às 22h30 com previsão 
para chegada em Campina às 
1h45. O sentido inverso da 
rota, partindo de Campina 
para São Paulo será às 3h50 
com horário previsto para 
chegar em Guarulhos às 7h.

O voo será feito através 
de uma aeronave modelo 
Embraer 145, com capaci-
dade para 50 passageiros. 

Passaredo Linhas Aéreas 
fará a rota Campina-São 
Paulo sem escalas

Números

Segundo o sindicato, embora não haja números 
precisos, as estimativas são de que no São João de 2012 
as vendas tenham crescido 5% em relação a 2011. 
Esse ano, foram instalados no complexo junino 150 
barracas e 98 quiosques, além de haver 300 vendedores 
ambulantes.

Diogo Almeida
Especial para A União

A Polícia Civil de Campina Grande 
divulgou ontem que em 2012 já foram 
assaltados 40 postos de combustíveis 
na cidade, número que tem preocu-
pado o Sindicato dos Revendedores de 
Combustíveis do município (Sindirev).

Na tarde da última terça-feira, em 
um estabelecimento próximo ao canal 
de Bodocongó, Zona Norte de Campi-
na, dois homens armados de revólver 
chegaram em uma moto da marca 
Yamaha, de cor preta, renderam os 
frentistas e anunciaram o assalto. Do 
posto, os acusados levaram R$ 77,00 
de um funcionário e R$ 200,00 de um 
dos clientes.

Segundo o frentista Joilson Men-
des Pereira, de 31 anos, a ação dos 

bandidos foi rápida. “Um estava de 
jaqueta preta e outro de camisa ver-
melha. Não percebemos quando eles 
chegaram e apontaram as armas para 
a gente. Depois que eles pegaram o 
dinheiro, deram dois tiros para o chão 
e fugiram”, detalhou a vítima.

Durante o dia de ontem, a polí-
cia realizou diligências na região mas 
não achou pistas dos suspeitos. O Sin-
direv manifestou preocupação e está 
alertando os donos de postos de com-
bustíveis para os perigos causados por 
motoqueiros que adentram os estabe-
lecimentos ainda com o capacete.

Conforme o sindicato, a seguran-
ça dos postos deve estar precavida e 
avisar aos clientes que a entrada de 
motoqueiros só será permitida me-
diante a retirada do capacete pelo 
usuário.

Polícia registra 40 assaltos 
a postos de combustíveis

EM 2012
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A Passaredo já atua no Nor-
deste nas cidades de Forta-
leza, Juazeiro do Norte, Sal-
vador, Barreiras e Vitória da 
Conquista. O voo de Campi-
na Grande será o primeiro da 
empresa na Paraíba. 

Movimentação
O Aeroporto Presidente 

João Suassuna registrou no 

último mês de junho a maior 
movimentação da história. 
Segundo a Infraero, durante 
o Maior São João do Mundo 
houve 12.101 embarques e 
desembarques na cidade, o 
que corresponde um cresci-
mento de 23% a  mais em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado.

De acordo com uma nota 

emitida pela Infraero, este 
aumento aconteceu principal-
mente por conta da implan-
tação de um novo voo para 
São Paulo desde dezembro 
de 2011. Além disso, a Infra-
ero também cita o  evento do 
Maior São João do Mundo, que 
atraiu também um maior nú-
mero de passageiros que vie-
ram para Campina Grande.

O Aeroporto Presidente João Suassuna já conta com dois voos diários da empresa aérea Gol

Cadastramento 
de aprovados no 
PSTV termina 
hoje na UFCG

Termina hoje na Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), o prazo para 
o cadastramento dos candi-
datos aprovados no Processo 
Seletivo para Transferência 
Voluntária (PSTV) do perío-
do letivo 2012.2.

O PSTV permite que alu-
nos de outras instituições de 
Ensino Superior ingressem 
em cursos de Graduação da 
UFCG. A lista com os nomes 
dos 51 candidatos aprovados 
foi divulgada no último dia 
27 de junho.

O cadastramento é obri-
gatório e deve ser realizado 
na coordenação do curso 
para o qual o candidato foi 
aprovado e deverá apresen-
tar os documentos exigidos 
no edital.

Cerca de 200 maquises 
em Campina Grande apre-
sentam irregularidades e 
risco de desabamento. Foi 
o que informou Geraldo 
Magela, inspetor do Crea 
campinense após mais um 
acidente que desta vez não 
deixou vítimas. O acidente 
aconteceu na madrugada 
de ontem na Rua João Pes-
soa, Centro da cidade, num 
prédio onde funciona uma 
loja de equipamentos ele-
trônicos.

Somente ontem hou-
ve interdições por parte do 

Crea, após várias revistas, 
na feira central, Rua João 
Pessoa (centro), bairro Cen-
tenário e na Rua Rodrigues 
Alves (bairro da Prata). “Em 
outros locais o Crea orien-
tou proprietários de prédios 
e síndicos de condomínios”, 
lembrou.

Magela informou que 
desde o início do período 
chuvoso fiscais do Crea rea-
lizam inspeção nos prédios 
da cidade, orienta os pro-
prietários e adverte sobre 
o risco de desabamento ou 
queda da marquise. 

Segundo a Defesa Civil 
de Campina Grande, a dire-
ção do prédio onde aconte-
ceu a queda parcial da mar-
quise já havia sido notificada 
desde o ano passado sobre o 
risco de desabamento. “No 
entanto, não foi tomada ne-
nhuma providência”, reve-
lou Hugo Pires, do órgão da 
Prefeitura Municipal.

O comandante do 2º 
Batalhão do Corpo de Bom-
beiros, major Fábio Santos, 
lembra que nesse período 
chuvoso a precaução deve 
ser redobrada. Segundo o 

oficial, deficiências de pro-
jeto, corrosão de armaduras, 
sobrecarga e escoramento 
incorreto são as principais 
causas que podem levar 
uma marquise a cair.

Para Fábio Santos, sem 
a manutenção necessária, 
as extremidades das mar-
quises sofrem um processo 
de infiltração e consequen-
temente a oxidação da fer-
ragem reduz a aderência 
causando queda total ou de 
pedaços de concreto que po-
dem ferir gravemente quem 
estiver passando no local. 

200 marquises de Campina correm 
risco de desabamento, diz o Crea

PERigO

Phillipy Costa
Especial para A União

Paraíba CAMPiNA

Mudança

O vereador Cassiano Pascoal (PMDB) que transformar a 
Defesa Civil de coordenadoria em secretaria municipal. Apesar de 
ainda restar quase seis meses de mandato, o parlamentar afirmou 
ontem que vai transformar esse projeto numa bandeira de luta 
caso consiga a reeleição.

Estrutura

“Defesa Civil, hoje uma coordenadoria municipal, como 
secretaria terá muito mais condições de conseguir recursos para os 
afetados pelas chuvas e pela secas. E poderá, inclusive, investir em 
ações emergenciais”, afirmou o vereador Cassiano Pascoal na tarde 
de ontem.

Avaliação

O Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares de Campina 
Grande e eegião apresentou ontem um balanço das vendas 
realizadas nas barracas do Parque do Povo durante o Maior São 
João do Mundo e, segundo a direção da entidade, o resultado foi 
bastante positivo.

Perigo
 

A queda de uma 
marquise que feriu duas 
pessoas em Campina Grande 
voltou a chamar a atenção 
para o antigo problema 
na cidade. Tatiana Sales, 
atingida, foi medicada e 
liberada em seguida, mas 
o jornalista Arinelson 
Gonçalves Guimarães, 30 
anos, ficou gravemente 
ferido.

Preocupante

O vereador João 
Dantas, autor de uma lei já 
em vigor que normatiza a 
conservação das marquises, 
deu uma informação 
alarmante. “Mais de 200 
marquises estão ameaçadas 
de desabamento em 
Campina Grande”, disse. 
João Dantas cobrou uma 
maior fiscalização pela 
prefeitura.

l VOOU PRO PV

Dando sequência à formatação do elenco que está 
disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Treze 
Futebol Clube deve apresentar hoje mais um reforço. Trata-se 
do atacante Rodrigo Pardal, anunciado há um mês como uma 
das principais contratações do Itabaiana-SE, que disputa a 
Série D. O jogador foi procurado pelo Galo, aceitou a melhor 
proposta dos paraibanos e desembarca à tarde no Estádio 
Presidente Vargas. A informação foi confirmada pelo gerente 
de futebol galista, Gil Baiano.

l “NA gERAL”

Buracos são as maiores reclamações dos moradores de 
Campina Grande. Transitar a pé ou de veículo por algumas 
ruas da cidade está difícil, por causa do mau estado de 
conservação do asfalto, calçamento e principalmente das 
ruas que não são pavimentadas. Além dos buracos, tem o 
lixo nas ruas. Quem anda pelo bairro das Malvinas se depara 
com diversos buracos causando transtornos. Segundo os 
moradores do local, esta não é uma situação isolada devido as 
chuvas fortes que atingiram a cidade no último mês.

“Acha pouco”
 

Os moradores das 
ruas Camila Abraão Jorge 
e Valdomiro Rodemilson 
da Cunha, no bairro do 
Jardim Paulistano, estão 
reclamando de um problema 
de alagamento decorrente 
da construção de um 
residencial, cujo terreno se 
localiza no encontro destas 
duas ruas. De acordo com 
os residentes, o problema 
está acontecendo, pois 
na última semana, a 
construtora responsável 
pela obra instalou 12 saídas 
de água para a interseção 
das ruas, que ainda não é 
pavimentada. 

8o Ruraltur

Com o tema 
oportunidade de negócio, 
investimento e geração 
de empregos associados 
ao turismo, o Sebrae no 
Nordeste, Sebrae Nacional, 
Associação Brasileira de 
Turismo Rural (Abratur) 
e Fiep promovem a oitava 
edição da Feira Regional 
de Turismo Rural, que 
acontece nos dias 30 e 31 
de agosto e 1° de setembro, 
na Fiep, em Campina 
Grande. São esperados mais 
três mil visitantes de todos 
os Estados nordestinos 
durante o evento, além da 
população local. 



Chapas estão indefinidas na reta final 
capital e campina grande

Maioria dos candidatos dei-
xou para a última hora o re-
gistro e ainda há indefinições

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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deputados federais 
aumentam em 30% a 
verba de gabinete
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A poucas horas de expi-
rar o prazo para os registros 
de candidaturas, o PSDB de 
João Pessoa, que tem Cícero 
Lucena na cabeça, corre o 
risco de ficar sem candidato 
a vice-prefeito para disputar 
as eleições municipais deste 
ano. A pendenga judicial en-
volvendo a ata de convenção 
do PSC, que pode desman-
char a chapa anunciada do 
médico Ítalo Kumamtoto, 
ainda não foi resolvida e a di-
reção estadual do PSDB não 
conta com uma segunda op-
ção para fechar a chapa.

O presidente do Diretó-
rio Estadual do PSDB, o de-
putado federal Ruy Carneiro, 
disse que a preocupação da 
legenda e de toda coligação, 
desde o último sábado, pas-
sou a ser somente o registro 
dos candidatos e garantiu 
que, se houve manobras no 
sentido de burlar legislações, 
não foi da parte dos que fa-
zem a candidatura do sena-
dor Cícero Lucena.

“A opção por Ítalo não 
foi manobra, mas desejo e 
opção dos que fazem a coli-
gação, por isso é uma posi-

ção que vamos defender até 
o fim”, afirmou Ruy Carneiro, 
ao enfatizar que a assessoria 
jurídica da coligação está tra-
balhando para que prevaleça 
a decisão que foi anunciada 
na convenção.

Por outro lado, o presi-
dente do Diretório Estadual 
do PSC, Marcondes Gadelha, 
rebateu as acusações de que 
teria feito uma manobra polí-
tica para que Ítalo Kumamo-
to não fosse candidato a vice 
na chapa do tucano Cícero 
Lucena e conduzido o parti-
do a firmar uma aliança com 
o deputado Luciano Cartaxo, 
candidato do PT.

“Tenho a consciência 
tranquila porque lutei até à 
última hora por um desfecho 
consensual e de acordo com 
a orientação da Executiva 
nacional”, disse. O ex-senador 
- que chegou a ser convidado 
por Cícero Lucena para inte-
grar a sua chapa, mas disse 
que rejeitou o convite por 
conta da postulação de Ku-
mamoto - afirmou que não 
há legalidade na ata que re-
gistrou a candidatura de Íta-
lo, pois a direção municipal, 
presidida por Rômulo Soares 
de Lima, já havia sido desti-
tuída.

 Sem plano B ou C
Se a candidatura de Ítalo 

Kumamoto como vice-prefei-
to na chapa do PSDB parece 
improvável, a possível candi-
datura do deputado estadual 
Toinho do Sopão (PTN) para 
substituir o médico na chapa 
também deve se desman-
char, antes mesmo de ser ofi-
cializada. Além de perder a 
chance de disputar a eleição, 
o parlamentar pode ainda 
ser expulso da legenda, caso 
insista em apoiar a candida-
tura de Cícero Lucena.

De acordo com o presi-
dente estadual do PTN, Fábio 
Agra, o deputado terá que se 
adequar às normas da legen-
da se não quiser ser expulso. 
“Desde que foi eleito para o 
mandato de deputado, Toi-
nho do Sopão só envergonha 
nosso partido. Tínhamos 
aceitado a candidatura pró-
pria e apoiamos o nome dele, 
mas ele desistiu da majoritá-
ria e começou a tumultuar o 
processo” disse.

 Fábio destacou que uma 
resolução aprovada pelo 
partido, editada em 2011, re-
afirma a posição da legenda 
de apoio à base governista 
e que Toinho do Sopão quer 
agir contra a sigla. “Como 

presidente do PTN, precisei 
ser mais enérgico e decidi 
destituir o deputado da pre-
sidência na municipal, pois 
já vinha sendo cobrado por 
isso. Chega de ser desmora-
lizado por Toinho do Sopão”, 
ressaltou.  

Além de ter sido destitu-
ído da presidência municipal 
do partido, o parlamentar 
ainda responde uma ação no 
Conselho de Ética do PTN, 
por ter supostamente insul-
tado um membro da Executi-
va Estadual. “Além disso, ele 
se aproveitou do cargo para 
desfiliar Anderson Fontes e 
nomear um filiado de outra 
legenda, Marcelo Guimarães 
(PEN), como secretário geral 
do PTN”, acrescentou.  

 
Golpe
O presidente do Diretó-

rio Estadual do PSDB acre-
dita que a destituição do 
deputado Toinho do Sopão 
é tentativa de golpe do PTN. 
Para o parlamentar, o ataque 
é direcionado não apenas ao 
deputado, mas também con-
tra os próprios encaminha-
mentos dados pelo PSDB em 
sua convenção.

“Estamos certo de que 
esse tipo de expediente não vai 

lograr êxito, até porque acre-
ditamos na Justiça”, afirmou 
Ruy Carneiro, ao salientar que 
tudo não passa de manobras 
promovidas por pessoas inco-
modadas com a arrancada da 
campanha do PSDB.

Apesar de defender Toi-
nho do Sopão, que chegou a 
abandonar a convenção do 
PTN e participou do congres-
so do PSDB, Ruy Carneito ga-
rantiu que o seu partido não 
trabalha a hipótese da can-
didatura do deputado como 
vice no lugar do médico Ítalo 
Kumamoto.

Confirmado
O PSB confirmou ontem 

a participação do PTN na co-
ligação “Avança João Pessoa”, 
que reúne ainda o PSD, De-
mocratas, PV, PC do B, PDT, 
PRP e PCB. A candidata à 
prefeita pela chapa, Esteli-
zabel Bezerra, informou que 
se reunirá hoje, às 16h, com 
o candidato a você-prefeito, 
Efraim Filho, e com todos os 
pretendentes ao cargo de ve-
readores pela coligação para 
seguirem juntos até o Car-
tório Eleitoral da 64ª Zona, 
onde vão efetuar o registro 
das candidaturas majoritá-
rias e proporcionais.

A candidata do PMDB 
à Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, Tatiana 
Medeiros, efetivou seu regis-
tro de candidatura na tarde 
de ontem, no Tribunal Regio-
nal Eleitoral. 

A peemedebista tam-
bém enviou mais de 200 
propostas do seu Plano de 
Governo ao sistema Candex, 
responsável pelo cadastro 
automático do DRAP (De-
monstrativo de Regularidade 
de Atos Partidários), do RRC 
(Requerimento de Registro 
de Candidatura), da declara-
ção de bens dos candidatos, 
da lista de certidões e das 
propostas.

 Tatiana Medeiros desta-
cou que cerca de 20 pessoas 
que fazem parte da coligação 
e representando, respecti-
vamente, os seus partidos 
políticos, participaram da 
elaboração do seu Plano de 
Governo. “Foi imprescindí-
vel a participação de todos, 
expondo suas ideias, que fo-
ram acatadas para compor o 
nosso Programa de Governo. 
Agora, é partir para a luta e 
continuarmos o trabalho já 
iniciado na gestão do prefei-
to Veneziano Vital”, disse.

Hoje é o último dia para 
os partidos e coligações re-
gistrarem as candidaturas 
dos pretendentes aos cargos 
de prefeito e vereador. Em 
Campina Grande e na Capital,  
ainda há indefinições quanto 
à formação de chapas e coli-
gações. 

Na 64ª Zona Eleitoral, 
em João Pessoa, o atendi-
mento aos candidatos será 
realizado das 10h e se esten-
derá até as 19h. De acordo 
com o juiz Fabiano Moura de 
Moura, apesar da greve dos 
servidores da Justiça Eleito-
ral, o serviço não será preju-
dicado.

“O serviço não está in-
terrompido. A Justiça Elei-
toral está funcionando, está 
apta e preparada para rece-
ber os interessados. Na 64ª 
Zona, todos os servidores, 
os requisitados e os funcio-
nários, estão trabalhando, 
num total de sete servido-
res”, garantiu o juiz, que é 
responsável pelo registro de 
candidatos e prestação de 
contas para as Eleições 2012 
na Capital.

A paralisação dos ser-
vidores da Justiça Eleitoral 
faz parte de um movimento 
nacional que cobra a apro-
vação do Plano de Cargos e 
Salários (PCS) da categoria, 
que não recebe reajuste sa-
larial há seis anos. Para for-
çar um acordo, os servidores 

decidiram parar todas as 
zonas eleitorais que farão os 
registros de candidaturas no 
Estado, objetivo de impedir o 
registro de candidaturas.

De última hora
Até o final da tarde de 

ontem, nenhum candidato 
a prefeito ou vereador pro-
curou a 64ª Zona Eleitoral, 
em João Pessoa, para pedir o 
registro de candidatura. De 
acordo com o juiz Fabiano 
Moura de Moura, a prática de 
deixar para entrar com o pe-
dido nas últimas horas tem 
sido comum entre os candi-
datos.

Alguns pretendentes ao 
cargo de prefeito na Capi-
tal anunciaram os horários 
que deverão comparecer à 
Zona Eleitoral para fazer a 
solicitação. A candidata do 
PSB, Estelizabel Bezerra, 

e o vice, Efraim Filho, vão 
reunir todos os filiados que 
disputarão vagas na Câmara 
Municipal a partir das 16h, 
para seguirem juntos até 64ª 
Zona.

O candidato a prefei-
to pelo PT, Luciano Cartaxo 
disse que deverá solicitar o 
registro às 11h, mesmo ho-
rário que o professor Renan 
Palmeira, candidato pelo 
PSOL. O senador Cícero Lu-
cena (PSDB) informou que 
inscreverá sua chapa, com 
o nome de Ítalo Kumamoto 
como vice, às 11h30

O ex-governador José 
Maranhão, que disputa a 
vaga de prefeito pelo PMDB, 
disse que não estipulou um 
horário para comparecer à 
Zona Eleitoral e o candidato 
Antônio Radical (PSTU) não 
foi localizado para confirmar 
o horário do registro.

Legendas podem atrapalhar fase de registro
psdb, psc e ptn

Juiz Fabiano Moura garante funcionamento do serviço de registro

Foto: Divulgação

PMDB registra 
candidatos na 
Justiça Eleitoral 
em Campina

No último dia para entrega das 
atas das convenções partidárias há 
muitas indefinições, que deveriam ter 
sido sanadas até o dia 30 de junho, 
prazo final para realização das delibe-
rações das legendas. Pelo menos até o 
final da tarde de ontem, havia dúvidas 
sobre a sequência na disputa pelo Pa-
lácio do Bispo. 

A reportagem de A União em 
Campina Grande procurou represen-
tantes de diversos partidos para mon-
tar um quadro das coligações majo-
ritárias que serão inscritas junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral, mas boa 
parte das legendas ainda não tinha 
resolvido de que lado estará nas elei-
ções de outubro. 

Majoritárias
Na disputa pela prefeitura, as úni-

cas certezas são o PSOL, que sairá sozi-
nho, tendo como candidato o profes-
sor Sizenando Leal, e o sindicalista Ary 
Cirne como vice, bem como o PTB, com 
Artur Bolinha (a prefeito) e Eudo Bra-
sileiro (vice). No caso do PTB, é preciso 
levar em consideração a disputa judi-
cial interna, com os diretórios estadual 
e nacional tentando derrubar a candi-
datura majoritária.

Em tese, o PSDB, do deputado 
federal e prefeitável Romero Rodri-
gues e do vice Ronaldo Cunha Lima 
Filho, deverá confirmar a maior coli-
gação majoritária. Deverão estar na 
base dos tucanos pelo menos mais 
nove legendas: Democratas, PTN, 
PRP, PSB, PSD, PV, PT do B, PSL e PDT. 

Candidaturas apresentadas
Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

O PDT, contudo, manteve a posição 
misteriosa, o que rendeu especula-
ções de que, na undécima hora, po-
deria firmar com o PP, de Daniella 
Ribeiro. 

Já o PMDB, da ex-secretária mu-
nicipal de Saúde Tatiana Medeiros, 
esperava pelo menos cinco partidos 
no arco de aliança: PR (do vice Bruno 
Roberto), PHS, PTC, PPL e PMN. 

Entre um grupo e outro está o 
PRB. A sigla havia anunciado apoio ao 
PMDB, com direito a festa na ACI. Mas, 
os filiados do partido do deputado es-
tadual em exercício Jutay Meneses não 
compareceram ao evento e se recusa-
ram a compor com o partido de Tatia-
na na proporcional. 

No sábado, passou a circular a in-
formação de que a legenda formaria 
uma coligação com o Democratas, o 
que tiraria o PRB do bloco do PMDB e 
o levaria à base do PSDB. Até ontem, 
a direção perrebista não confirmava 
nem negava a mudança, admitida, 
contudo, por membros da cúpula do 
Democratas.

No bloco da pepista Daniella Ri-
beiro estão o PT, do vice Perón Japias-
su, mais PPS, PRTB e PSDC. Na base da 
deputada estadual, duas dúvidas per-
sistiam até ontem. Uma delas era se o 
PDT poderia embarcar no grupo. 

A outra, a respeito do PT, que vive 
um profundo racha interno e poderá 
ter seu destino resolvido apenas na 
justiça. Já o deputado estadual Gui-
lherme Almeida (PSC), que terá como 
vice Félix Araújo Neto, do PC do B, 
agregou à sua chapa o PCB. PSTU e 
PCO poderão não participar, mais uma 
vez, da disputa majoritária.  



PB será contemplada com R$ 300 mi
pronaf 2012-2013
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GERAL

Governador ricardo desta-
cou que recursos fortalece-
rão agricultura familiar

O Brasil vai democratizar 
a corrupção

Vasculhando o portal da Câmara dos Deputados 
encontrei uma dessas pérolas necessárias ao Brasil. A 
tal pérola é de autoria do deputado Carlos Humberto 
Mannato, do PDT do Estado do Espírito Santo. O projeto 
versa sobre a corrupção no Brasil e tem diversos pontos 
polêmicos.

O cidadão que denunciar crime contra a administra-
ção pública poderá receber uma recompensa equivalente 
a 10% do total de bens e valores recuperados pela Justiça. 
A medida consta no Projeto de Lei 1701/11, do deputado 
Carlos Manato, em tramitação na Câmara dos Deputados. 
A recompensa será limitada a cem vezes o valor do salá-
rio mínimo (atualmente em R$ 622,00).

O projeto cria o Programa Federal de Recompensa 
e Combate à Corrupção. Segundo o texto, a denúncia 
poderá ser apresentada à polícia ou ao Ministério Público 
por qualquer pessoa com mais de 18 anos. A proposta 
garante o anonimato ao denunciante. Se for necessário, 
ele poderá ser incluído no Programa Federal de Assistên-
cia a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, instituído pela 
Lei 9.807/99.

Entre os crimes contra a administração pública estão 
o peculato (apropriação ou desvio de verbas públicas), 
a prevaricação (atrasar ou prejudicar o cumprimento de 
atos públicos em benefício próprio) e a corrupção passiva 
(recebimento de vantagem indevida).

“O incentivo à denúncia por meio de recompensa au-
xiliará a polícia e o Poder Judiciário na coleta de provas, 
agilizando os procedimentos investigatórios e judiciais, e 
propiciando um aumento na resolução de crimes”, avalia 
o deputado Manato.

De acordo com a proposta, a União criará o Fundo 
de Recepção e Administração de bens e valores recupera-
dos em ações transitadas em julgado. Os recursos para o 
pagamento, também sigiloso, aos denunciantes, sairão do 
fundo.

Traduzindo isso quer dizer o seguinte: a corrupção 
no Brasil, antes, só dava dinheiro para o corrupto; agora o 
sujeito que denunciar o corrupto também terá dinheira-
ma da corrupção. O que falta ser inventado nesse imenso 
e doloroso país?

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

A polêmica vai voltar

A Assembleia Legislativa da Paraíba voltará a funcionar na próxima 
segunda-feira, dia 9. Quando a AL entrou em recesso, em meados de 
junho, uma imensa polêmica veio à tona em plenário: o Governo do 
Estado pode ou não fazer um empréstimo para a Cagepa no valor de 
R$ 150 milhões? Depois de muita discussão, a votação foi adiada. Na 
próxima semana tudo voltará à discussão.

Se não agir com cuidado, o governo perde a votação.

pT contra pT

O presidente do PT, Rodrigo Soares, anunciou ontem que o partido irá 
processar, por falsidade ideológica, o ex-presidente da sigla em Campina Grande, 
Alexandre Almeida, que registrou sua candidatura a prefeito, mesmo com a 
determinação da Executiva nacional de apoiar a candidatura de Daniella Ribeiro 
(PP) , tendo como vice o petista Peron Japiassu.

O clima no PT é de vaca desconhecer bezerro.

não vai punir

A deputada Gilma Germano, presidente estadual do PPS, diz que não 
concorda com a aliança do seu partido com o PT, em João Pessoa. Mas garantiu 
que não vai punir os que defendem a aliança, com a indicação do jornalista Nonato 
Bandeira como vice de Luciano Cartaxo.

Faz bem a deputada: este ano o PPS já esgotou sua cota de brigas.

É dando que se recebe

Para acalmar os ânimos do Major Fábio, o DEM encontrou uma solução 
sábia: pedir ao deputado Romero Rodrigues (PSDB) para tirar uma licença para 
cuidar da sua campanha a prefeito de Campina Grande. Como primeiro suplente, 
Major Fábio assumiu vaga na Câmara. Na mesma pisada, o ex-governador José 
Maranhão chamou o sobrinho Benjamin para tirar uma licença. Ontem Armando 
Abílio assumiu a vaga do deputado e jogou-se nos braços do PMDB com o PTB e 
tudo.

Como dizia aquele antigo deputado: “É dando que se recebe”.

nota derradeira

Chove fino na Paraíba, mas o clima na política é de tempestade total.

O governador Ricardo 
Coutinho participou, ontem, 
da solenidade de lançamen-
to do Plano Safra da Agri-
cultura Familiar 2012-2013, 
na qual a presidente Dilma 
Rousseff anunciou a disponi-
bilização de R$ 22,3 bilhões 
para a agricultura familiar 
com ações de ampliação 
dos serviços de assistência 
técnica, extensão rural, cré-
dito, garantia de preços e 
comercialização.  Somente 
no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf ) 
a Paraíba será contempla-

O Diretório Municipal 
do PSB de Cabedelo confir-
mou na tarde de ontem o 
nome do vereador Fabinho 
Oliveira como o candida-
to a vice-prefeito na chapa 
encabeçada por Wellington 
Brito, formando uma chapa 
‘puro sangue’. A mudança 
na chapa socialista acon-
teceu após a ex-deputada 
Lúcia Braga (PSD) alegar 
problemas de saúde para 
enfrentar a campanha elei-
toral deste ano. 

“É com muita tristeza 
que declaro que não tenho 
condições de disputar uma 
eleição, pois gosto muito de 
Cabedelo, essa cidade mora 
no meu coração e tenho ser-
viço prestado à população”, 
afirmou.

O anúncio foi comemo-
rado pelo novo candidato a 
vice, que disse que recebeu o 
convite com a consciência da 
responsabilidade que poderá 
assumir com o povo de Cabe-
delo. “Fui um dos idealizado-
res desse projeto e atendo a 
esse chamado para compor 
essa chapa como vice-pre-
feito do amigo e companhei-
ro Wellington Brito. Tenho 
muito orgulho de fazer parte 
de um projeto que trará mu-
danças reais para a cidade”, 
disse.

Decisão
O deputado estadual 

Trócolli Junior (PSD) distri-

buiu ontem pela manhã nota 
confirmando a sua desistên-
cia da disputa pela Prefeitura 
de Cabedelo. “Se vendesse 
todo o meu patrimônio ame-
alhado em 27 anos de traba-
lho, não daria para pagar”, 
destaca no texto. 

Na frase, ele se refere 
a pedidos que teria recebi-
do de lideranças políticas 
para lhe prestarem apoio 
e considera que esse foi 
o principal motivo de sua 
desistência. O parlamentar 
lamentou falta de compro-
misso com a cidade por par-
te de uma grande parte da 
classe política local e frisou 
que levar sua postulação 
até os últimos dias do prazo 
das convenções, foi a maior 
prova de esforço para evitar 
tal decisão.

Trocolli afirmou ainda 
que sua atitude demonstra 
a intenção de não querer se 
igualar a alguns que fazem 
política na cidade de Cabe-
delo e, na sequência, observa 
que se recusa a concordar 
com a praticar da compra de 
votos.

Ele revelou, no entanto, 
que não pretende generali-
zar e até porque durante os 
meses de pré-campanha co-
nheceu muita gente que, in-
dependentemente de classes 
sociais, comunga desse seu 
pensamento e quer e traba-
lha para mudar essas práti-
cas eleitorais.

da com R$ 300 milhões de 
disponibilidade de crédito, 
superando os R$ 140 mi-
lhões disponibilizados no 
último Plano Safra. 

Ricardo Coutinho des-
tacou que o incremento nos 
recursos disponibilizados 
no Plano Safra 2012/2013 
verificado nos últimos 10 
anos será fundamental  para 
o fortalecimento dos agri-
cultores familiares do Se-
miárido diante da seca e da 
incerteza sobre as condições 
climáticas no próximo ano. 
“Investir na agricultura fa-
miliar é a melhor forma para 
promover a inclusão social e 
produtiva nos Estados com 
a garantia para os agricul-
tores de crédito, assistência 
técnica e um mercado de 

consumo. Estou feliz e vejo 
como desafio qualificar mais 
a produção da agricultura fa-
miliar”, ressaltou.

Os agricultores fami-
liares também terão R$ 18 
bilhões à disposição para 
custeio, investimento e co-
mercialização do Pronaf. 
Esse valor é 40% supe-
rior ao destinado no plano 
2011/2012, quando chegou 
a R$ 16 bilhões.  

Os recursos do plano 
serão distribuídos ainda nos 
Programas de Seguro da 
Agricultura Familiar (R$ 480 
milhões); Garantia Safra (R$ 
412 milhões); Garantia de 
Preços da Agricultura Fami-
liar (R$ 90 milhões);  PAA (R$ 
1,2 bilhão em compras dire-
tas); PNAE (R$ 1,1 bilhão); 

assistência técnica ( R$ 542 
milhões); Garantia de Preço 
Mínimo (R$ 347 milhões) e 
fomento às atividades pro-
dutivas rurais do Brasil sem 
Miséria (R$ 81 milhões).  

Ricardo Coutinho desta-
cou o papel dos prefeitos em 
fazer sua parte para que todo 
agricultor possa manter a sua 
produção. “Este ano vivencia-
mos a pior seca dos últimos 
30 anos, que reduziu 79% da 
produção de grãos na Paraíba 
com um impacto muito forte, 
uma queda de 144 mil tone-
ladas para 29 mil toneladas 
de grãos na Paraíba. Progra-
mas como o Garantia Safra 
representam uma diferença 
enorme para a permanência 
do produtor no lugar onde 
mora”, avaliou o governador.

Dilma Rousseff afirmou 
que as medidas do Plano 
Safra da Agricultura Fami-
liar vão proteger a renda do 
agricultor. Ela destacou que 
a nova modalidade do Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), que permitirá 
a estados e municípios com-
prar da agricultura familiar 
com seus próprios recursos, 
e a ampliação do Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) de R$ 9 mil 
para R$ 20 mil ao ano por 
agricultor.

“Nós ouvimos as de-
mandas dos movimentos do 
campo; não só as demandas, 
mas também as sugestões e 
propostas. Identificamos os 
aprimoramentos necessários 

e chegamos hoje a um anún-
cio de ações que nos permi-
tirão aumentar a produção 
sustentável de alimentos de 
qualidade e fortalecer ainda 
mais a nossa agricultura fa-
miliar”, enfatizou.

Novo órgão
Ainda na solenidade a 

presidente Dilma Rousseff 
anunciou a criação de um 
órgão para coordenar a as-
sistência técnica nos Esta-
dos. O presidente da Emater, 
Geovanni Medeiros, afirmou 
que esta é uma ação impor-
tante e de reconhecimento 
da presidente da relevân-
cia do trabalho das Emater 
nos estados. “Este órgão vai 
coordenar nacionalmente 

este sistema e a política de 
assistência técnica e exten-
são rural e representará um 
avanço para a área técnica”, 
avaliou.     

A solenidade realizada 
no Palácio do Planalto con-
tou com as presenças dos 
ministros do Desenvolvi-
mento Agrário, Pepe Vargas; 
de Combate à Fome, Teresa 
Campelo;  da Educação, Aluí-
sio Mercadante; e da Agricul-
tura, Mendes Ribeiro. O se-
cretário de Desenvolvimento 
da Agricultura do Estado, 
Maresilson Batista; o presi-
dente da Emater, Geovanni 
Medeiros; e o superienten-
dente da Suplan, Ricardo 
Barbosa, também prestigia-
ram o evento.   

Programa na Paraíba
Na Paraíba, o Plano Sa-

fra da Agricultura Familiar 
2011 e 2012 envolve atual-
mente mais de 100 mil fa-
mílias, com aplicação de re-
cursos superiores a R$ 140 
milhões. Dentre as políticas 
públicas que mais se desta-
cam na geração de riquezas 
e de oportunidade para os 
agricultores do campo estão 
o PAA e PNAE com investi-
mento de R$ 24 milhões; o 
crédito para custeio e inves-
timento (R$ 50 milhões), Ga-
rantia Safra (R$ 57 milhões), 
Crédito Fundiário (R$ 10 mi-
lhões) e Assessoria Técnica e 
Extensão Rural, que atende 
aproximadamente 90 mil fa-
mílias.

Alimentação escolar teve o teto ampliado

O deputado federal 
Efraim Filho (Democratas) 
disse ontem que, para não 
precisar cortar pré-candida-
tos a vereador, o seu partido 
vai mesmo registrar a “chapa 
solitária” na disputa propor-
cional  em João Pessoa. Na 
mesma entrevista, ele tam-
bém comentou que a alian-
ça com o PSB na majoritária 
tornou a candidatura de Es-
telizabel Bezerra mais plural 
e mais democrática.

“Aliança entre iguais é 
aliança dos mesmos e, con-
sequentemente, aliança dos 
que não somam nada na di-
versidade social”, afirmou 
Efraim Filho ao completar 
que foi por conta dessa plu-
ralidade que, entre todos os 
partidos que estão na dispu-
ta, o Democratas e o PSB de 
Estelizabel e do governador 
Ricardo Coutinho foram os 
que fizeram a melhor com-
posição.

Para Efraim Morais, 
“aliança entre iguais nunca 
soma nada e nunca produz 
diversidade de ideias para 
atuação e nem muito menos 
para administrações. “Se a 
sociedade é dinâmica e for-
mada por pensamentos di-
ferentes, é natural que suas 
representatividades também 
sejam assim. Não sendo, al-
gum segmento ou alguns 

segmentos estarão deixando 
de ser representados”, disse.

Ele observou que, na 
prática, o melhor da plurali-
dade da chapa é que Esteliza-
bel representará os projetos 
do campo dos movimentos 
sociais, que minha contribui-
ção será mais voltada aos en-
caminhamentos em Brasília 
e na relação com o parlamen-
to de um modo geral.  

Efraim explicou que a 
exemplo do senador Cícero 
Lucena, não vai precisar se 
licenciar do Congresso Na-
cional para participar das 
eleições em João Pessoa. 
Sobre a defesa da “chapa so-
litária” nas eleições propor-
cionais, o deputado federal 
explicou que o seu partido 
conta hoje com 35 pré-can-
didatos e que, aliando-se 
ao PSB ou a qualquer outra 
legenda, vai precisar cortar 
pré-candidatos. “Para nós 
todos são importantes por-
que todos trabalharam pela 
construção da campanha do 
Democratas e não queremos 
cortar ninguém”, afirmou 
Efraim Filho.

“Acho que nenhum par-
tido tem direito de fazer isso 
com filiados, especialmente 
quando o jogo já está acon-
tecendo e muita gente já vem 
trabalhando há muito tem-
po”, concluiu o parlamentar.

Democratas não fará 
coligação proporcional

PSB de Cabedelo muda 
o vice de Wellington

chApA sOLitáRiA



MEDIDA PROVISÓRIA DA SECA

Pelo projeto, produtores agrí-
colas com saldo de R$ 200 mil 
terão cobranças suspensas

Relator pede renegociação de dívidas

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 2012
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Brasília (AE) - O líder 
do PT no Senado, Walter Pi-
nheiro (BA), propôs ontem 
a renegociação de dívidas de 
produtores agrícolas com sal-
do atual de até R$ 200 mil, as-
segurando-lhes direito à sus-
pensão imediata da cobrança. 
A proposta ainda permite o 
pagamento do saldo devedor 
em dez anos. 

A mudança consta do 
parecer de Pinheiro, relator 
da Medida Provisória da Seca 
(MP 565/2012), que come-
çou a ser apresentado ontem 
à tarde na comissão mista do 
Congresso responsável por 
discutir a matéria.

Para ter direito às con-
dições favoráveis de renego-
ciação, o agricultor precisa 
aderir ao programa de re-
pactuação de dívidas até de-
zembro de 2012. Ele tem de 
ir ao banco para formalizar o 
fim da execução. Por meio do 
programa, a intenção é cen-
tralizar débitos que estavam 
dispersos em várias institui-
ções numa única dívida.

Pela proposta, somente 
podem aderir os produtores 
que tiverem contratos firma-
dos até 30 de dezembro de 
2006, no valor original de até 
R$ 100 mil e que ainda esta-
vam inadimplentes até 30 de 
junho deste ano.

Estimativas do Ministé-
rio da Fazenda indicam que a 
proposta pode beneficiar cer-
ca de 500 mil produtores, dos 
quais 350 mil com dívidas de 
até R$ 35 mil. Ao todo, 125 
mil produtores estão com dí-
vidas em fase de execução. A 
Fazenda aponta que a nova 
linha de refinanciamento cus-
taria R$ 2,9 bilhões, caso to-
dos aderissem

A proposta do relator 
da MP também contempla 
bônus de adimplência, des-
contos para quem pagar cada 
parcela em dia. O bônus só é 
válido para quem tem linhas 
de crédito de até R$ 35 mil. O 
desconto é de 15% quando as 
atividades forem desenvolvi-
das em municípios localiza-
dos na área do Semiárido nor-
destino e 10%, nos demais 
municípios das regiões Norte 
e Nordeste. As taxas para os 
refinanciamentos ficarão em 
média de 4% ao ano.

A medida foi editada para 
ajudar as regiões Nordeste, 
atingida por forte seca, e Nor-
te, por enchentes. Pinheiro 
propôs regulamentar várias 
normas do Governo Federal 

para atender os produtores 
do Sul do país, também atingi-
dos pela estiagem. Uma delas 
é a que autoriza a criar linha 
de crédito de investimento

Para o relator, que passou 

os últimos dias em intensas 
negociações com a Fazenda, a 
MP busca solucionar a saúde 
financeira daqueles que en-
frentaram perdas, em função 
de problemas climáticos. O 

encontro da comissão mista 
foi suspenso após a leitura do 
parecer de Pinheiro. A reu-
nião será retomada, quando 
os parlamentares tentarão vo-
tar o texto. 

Brasília (ABr) - A Câma-
ra dos Deputados reajustou 
em 30% o valor da verba de 
gabinete, recurso usado pe-
los parlamentares para o pa-
gamento de funcionários que 
trabalham nos gabinetes ou 
nos escritórios políticos nos 
estados.

De acordo com Ato da 
Mesa Diretora 44/2012, pu-
blicado ontem, a verba passa 
dos atuais R$ 60 mil para 78 
mil. Segundo a Mesa, o rea-
juste vai recompor o benefí-
cio considerando “o desgaste 
inflacionário”.

Ainda segundo o docu-
mento, as despesas decor-
rentes da elevação serão 
custeadas pelas dotações or-
çamentárias da Câmara dos 
Deputados. O reajuste não 
vale para a tabela de venci-
mentos do Secretariado Par-
lamentar, fixada por legisla-
ção vigente.

O aumento da verba de 
gabinete era uma reivindi-

cação antiga dos deputados 
e assessores que alegam 
que os funcionários não 
concursados, que prestam 
serviços aos gabinetes, es-
tavam há quase cinco anos 
sem reajuste.

Pelo regimento, com a 
verba, cada deputado pode 
contratar de cinco a 25 secre-
tários parlamentares. Atu-
almente, os salários desses 
funcionários variam de R$ 
622 a R$ 8.040 mensais.

No Judiciário
Depois da atuação do go-

verno contra os projetos com 
impacto fiscal negativo nas 
contas públicas, deputados 
da base conseguiram evitar a 
votação, ontem, da proposta 
que prevê aumento salarial 
para os servidores do Judici-
ário na comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara. 

Não houve quórum se-
quer para a abertura da reu-
nião da comissão na qual o 

projeto estava em pauta.
Por outro lado, o presi-

dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Ayres 
Britto, pressiona a favor do 
projeto. O ministro telefo-
nou para o presidente da 
Comissão, deputado Antonio 
Andrade (PMDB-MG), defen-
dendo a proposta. 

A comissão aprovou re-
centemente emenda à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
prevendo autonomia do Ju-
diciário e do Legislativo para 
propor aumentos salariais de 
servidores sem a necessida-
de do aval do Executivo.

Servidores do Judiciário 
também foram à sala de reu-
nião da comissão pressionar 
pela votação do projeto de 
reajuste. A proposta prevê 
aumento salarial que pode 
chegar, em alguns casos, a 
56% do salário atual e com 
impacto previsto nas contas 
públicas em torno de R$ 7,7 
bilhões.

A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas discutiu ontem no Senado os efeitos da seca para os nordestinos

Deputados federais elevam
verbas de gabinete em 30%

A Comissão de Assuntos 
Sociais aprovou ontem o di-
reito a licença-paternidade 
de 120 dias ao homem que 
sozinho adotar uma criança, 
bem como o pagamento pela 
Previdência Social, no período 
de afastamento, do valor atu-
almente pago às mulheres.

A matéria foi aprovada 
em caráter terminativo, mas 
antes de seguir para a Câma-
ra passará por uma votação 

suplementar. A proposta es-
tabelece que a licença será 
remunerada para homens 
e mulheres, independente-
mente da idade da criança 
adotada, assim, acaba o esca-
lonamento do benefício pago 
de acordo com a idade da 
criança como prevê a legisla-
ção em vigor. 

Também terão direito ao 
benefício os adotantes que 
ainda estiverem no período 

de guarda judicial.
Atualmente, pelo escalo-

namento do benefício pago, 
em decorrência licença-ma-
ternidade, os 120 dias de re-
muneração valem apenas às 
mães que adotarem crianças 
até 1 ano de idade. Entre 1 e 
4 anos, esse período cai para 
60 dias, e em relação a crian-
ças adotadas entre 4 e 8 anos 
de idade a licença-materni-
dade fica em 30 dias.

Homem solteiro que adotar 
criança terá licença e salário

POR 120 DIAS

DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTES

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado 
decidiu  ontem dar aval para 
que o processo de cassação 
do senador Demóstenes Tor-
res (ex-DEM, sem partido-GO) 
seja apreciado em votação se-
creta no plenário na próxima 
quarta-feira, 11. Por 22 votos 
favoráveis e nenhum con-
trário, os integrantes da CCJ 
concluíram que o processo 
contra Demóstenes não teve 
qualquer ilegalidade na sua 
tramitação.

No final de março, o se-
nador goiano foi acusado de 
quebra de decoro parlamen-
tar em representação movida 
pelo Psol por usar seu manda-
to na defesa dos interesses do 
contraventor Carlos Augusto 
Ramos, o Carlinhos Cachoeira. 
Na semana passada, o Con-
selho de Ética aprovou por 
unanimidade o pedido para 
cassá-lo

Em parecer de 28 pági-
nas, o senador Pedro Taques 
(PDT-MT) entendeu que De-
móstenes teve assegurado 
amplo direito de defesa e ao 
contraditório durante a trami-
tação do processo. “Em todos 
os momentos, o Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar se 
preocupou em interpretar as 
normas da forma mais favo-
rável ao representado, nunca 
negando a palavra a ele ou ao 
seu procurador, mesmo quan-
do os dispositivos regimen-
tais não previam essa possi-
bilidade de forma expressa”, 
ressaltou o relator da CCJ.

Representando Demós-
tenes, ausente à reunião, o 
advogado Antonio Carlos 
de Almeida Castro insistiu 
na tese de que os senadores 
iriam cassar um colega com 
base em prova ilegal. Kakay, 
como é conhecido, disse que o 
senador goiano foi investiga-
do por três anos pela Justiça 
de primeira instância. Por ter 
foro privilegiado, segundo o 
advogado, Demóstenes deve-
ria ter uma apuração contra 
ele conduzida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“Imagine Vossas Exce-
lências um juízo positivo de 
cassação e, um mês depois, 
o Supremo Tribunal Federal 
liquida este inquérito?”, ques-
tionou o defensor, ressaltando 
que seu cliente está sendo ví-
tima de um vazamento “crimi-
noso” e “diário” para criar um 

clima de condenação anteci-
pada.

Coube ao relator do pro-
cesso no Conselho de Ética, 
Humberto Costa (PT-PE), re-
bater o advogado de Demós-
tenes. Costa disse que jamais 
usou no seu voto, favorável à 
cassação, “qualquer informa-
ção que não tivesse sido admi-
tida pelo senador”. O relator 
do conselho afirmou que os 
fatos contra o senador goia-
no são “absolutamente claros, 
consistentes e indefensáveis”.

Onze senadores discur-
saram na CCJ contra Demós-
tenes. O senador Randolfe 
Rodrigues (PSOL-AP) disse 
que o Senado não é uma “con-
fraria de amigos, uma associa-
ção de classe”. “Não cabe a nós 
conceder o perdão a quem 
quer que seja”, afirmou.

A senadora Marta Suplicy 
(PT-SP) chegou a comentar 
que a atitude de Demóstenes 
foi “patológica”. “Foi para to-
dos nós uma surpresa gigan-
tesca. Uma pessoa com duas 
personalidades. Uma pessoa 
com capacidade de mentir e 
manipular e raramente se vê 
em pessoas corretas, pessoas 
normais”. 

CCJ dá aval para plenário
votar cassação de Demóstenes

NO SENADO

Em parecer de 28 páginas, Taques entendeu que Demóstenes teve assegurado direito de defesa

Foto: Valter Campanato/ABr



Líbios vão às urnas pela primeira
vez depois de 40 anos de ditadura

VOLTA DA DEMOCRACIA

Os líbios vão às urnas no 
próximo sábado pela primeira 
vez depois de quase 40 anos 
da ditadura de Muammar Ga-
ddafi, morto durante a revo-
lução contra seu regime em 
2011, e elegerão a Assembleia 
Constituinte da qual sairá um 
novo governo e uma nova 
Constituição para o país.

Os líbios elegerão os 200 
membros do primeiro Con-
gresso Geral Nacional que 
deverá nomear um novo go-
verno e um comitê de especia-
listas encarregado de redigir 
um projeto de Constituição, 
que depois será submetido a 
referendo. Mesmo que ainda 
não haja data para o anúncio 
dos resultados, uma vez que 
a nova assembleia tenha rea-
lizado sua primeira sessão, o 
Conselho Nacional de Transi-
ção, que dirige a Líbia desde a 
queda do regime Gaddafi, terá 
que renunciar.

A votação, prevista ini-
cialmente para 19 de junho, 

segundo o calendário do CNT, 
foi adiada por razões técnicas 
e logísticas, indicou a comis-
são eleitoral. 

Num total de seis mi-
lhões de habitantes, 2,7 mi-
lhões de líbios estão inscritos 
nas listas eleitorais.

Embora mais de 4.000 
candidatos individuais ou ins-
critos nas listas de movimen-
tos políticos tenham se apre-
sentado, a comissão eleitoral 
só declarou elegíveis 2.501 
independentes e 1.206 de 
grupos políticos.

 Os assentos são divi-
didos entre candidatos in-
dependentes (120) e movi-
mentos políticos (80), uma 
maneira de evitar, segundo as 
autoridades, que apenas um 
partido político domine a fu-
tura Assembleia Constituinte.

Isto não impede, no en-
tanto, que alguns partidos 
apoiem candidatos indivi-
duais, o que poderia levar os 
islamitas ao poder na Líbia, 
como já aconteceu na Tuní-
sia e no Egito, dois países que 
também viveram a onda de 
protestos da chamada “Pri-
mavera Árabe”.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 2012
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O pleito acontece no próximo
sábado, quando será eleita
a Assembleia Constituinte

Trabalhador líbio manipula cartazes de candidatos durante a campanha eleitoral para o Parlamento, em Trípoli, Capital da Líbia

FOtO: Divulgação

O Irã pode destruir 
bases militares dos Esta-
dos Unidos no Oriente 
Médio e atacar Israel em 
questão de minutos caso 
sofra um ataque, disse a 
imprensa iraniana nesta 
quarta-feira, no terceiro 
dia de testes de mísseis 
pela Guarda Revolucio-
nária.

Israel sugere que 
poderá atacar o Irã se a 
diplomacia e as sanções 
não convencerem a Re-
pública Islâmica a aban-
donar seu polêmico pro-
grama nuclear.

 Os EUA tampou-
co descartam uma ação 
militar, mas tentam im-
pedir seus aliados isra-
elenses de agirem preci-
pitadamente.

 “Essas bases estão 
todas ao alcance dos 
nossos mísseis, e as terras 
ocupadas (Israel) tam-
bém são um bom alvo 
para nós”, disse Amir Ali 
Haji Zadeh, comandante 
da divisão aeroespacial 
da Guarda Revolucioná-
ria, à agência de notícias 
Fars.

Haji Zadeh disse que 
35 bases dos EUA estão 
ao alcance dos mísseis 
balísticos iranianos, que 
segundo os comandan-
tes desse país podem 
atingir alvos a até 2.000 
quilômetros de distân-
cia. “Pensamos em me-
didas que (...) mobilizem 
mísseis para destruir to-
das essas bases nos pri-
meiros minutos após um 
ataque”, acrescentou.

Não ficou claro a 
quais bases exatamente 
Haji Zadeh se referia. As 
instalações militares nos 
EUA estão localizadas 
no Barein, Catar, Emi-
rados Árabes Unidos, 
Kuwait e Turquia. Além 
disso, o país tem cerca 
de dez bases no Afega-
nistão e Quirguistão, na 
Ásia Central.

 
Possível exagero 
Analistas de defesa 

dizem que o Irã costuma 
exagerar as afirmações 
sobre o seu poderio mi-
litar, e que a República 
Islâmica não teria como 
fazer frente aos sofisti-
cados sistemas de defesa 
dos EUA.

A imprensa iraniana 
noticiou nesta semana 
que a série de testes ba-
tizada de “Grande Pro-
feta 7”, envolvendo de-
zenas de mísseis e aviões 
teleguiados de fabrica-
ção local, teria consegui-
do destruir bases aéreas 
simuladas.

O Irã intensificou 
sua retórica anti-Ociden-
te depois da entrada em 
vigor, no domingo, de 
um embargo total da 
União Europeia contra a 
importação de petróleo 
iraniano, a fim de pres-
sionar o país a abando-
nar seu programa atômi-
co. Potências ocidentais 
suspeitam que o Irã es-
teja tentando desenvol-
ver armas atômicas, algo 
que a República Islâmica 
nega.

Irã afirma que poderá 
reagir a possível ataque 

PROGRAMA NUCLEAR

O Instituto Federal Elei-
toral do México (IFE) anun-
ciou nesta quarta-feira que 
serão recontados 54,5% dos 
votos na eleição presidencial 
do país. A estimativa é maior 
que o um terço revelado na 
última terça-feira pelo órgão 
eleitoral, mas menor que os 
79% pedidos pelo segundo 
colocado no pleito, Andrés 
Manuel López Obrador.

De acordo com o secre-
tário-executivo do instituto, 
Edmundo Jacobo, cerca de 
78 mil mesas de votação 
serão abertas e sofrerão 
recontagem, 28 mil a mais 
que a estimativa inicial, de 
50 mil seções das 143 mil 

instaladas no pleito de do-
mingo.

 O número, no entanto, 
é menor que o apresentado 
pelo candidato esquerdista 
Andrés Manuel López Obra-
dor, que apontou irregulari-
dades em 113 mil seções.

 A recontagem é feita 
em caso de diferenças me-
nores ou iguais a um por 
cento entre o vencedor e o 
segundo colocado, erros nas 
atas de votação e um núme-
ro de votos nulos maior que 
a diferença entre os dois pri-
meiros colocados. 

O órgão também reve-
lou que o resultado oficial da 
eleição presidencial deverá 

ser divulgado na manhã de 
hoje. De acordo com o resul-
tado preliminar, o postulan-
te do PRI, Enrique Peña Nie-
to, venceu com 38,14% dos 
votos, contra 31,64 de López 
Obrador. No México, não há 
decisão em segundo turno.

 
Impostor
Apesar da contagem pre-

liminar apontar vitória de 
Peña Nieto por sete pontos 
de vantagem, o comando de 
campanha de López Obrador 
chamou o candidato do PRI 
de “impostor” por se mostrar 
como presidente eleito antes 
que a autoridade eleitoral va-
lide a eleição.

O governo francês anun-
ciou nesta quarta-feira uma 
elevação de impostos para 
gerar € 7,2 bilhões adicionais 
aos cofres públicos em 2012, 
que afetará particularmente 
as classes mais abastadas e as 
empresas, com o objetivo de 
reduzir o déficit em um con-
texto de crescimento fraco.

“Herdamos uma França 
debilitada economicamen-
te”, disse o ministro de Fi-
nanças, Pierre Moscovici, na 
apresentação de um projeto 
de revisão do orçamento de 
2012, aprovado na legislação 
passada.

“Há questões que temos 

que lidar para respeitar o ob-
jetivo de baixar o déficit pú-
blico a 4,5% do PIB ao final de 
2012”, disse à imprensa o mi-
nistro do Orçamento, Jérôme 
Cahuzac, em referência a uma 
condenação da justiça euro-
peia que irá custar ao país € 
5 bilhões, que não havia sido 
contemplada no orçamento.

Além dos € 7,2 bilhões 
adicionais impostos pelos con-
tribuintes este ano, serão cap-
tados mais € 6,1 bilhões em 
2013. “Trata-se de compensar 
os valores subestimados pelo 
governo anterior”, disse Cahu-
zac. “A nova equipe governa-
mental tem se preparado há 

vários meses para fazer fren-
te a uma situação econômica, 
social e financeira sumamente 
difícil”, completou.

A revisão para baixo 
das previsões de crescimen-
to oficiais, anunciadas na 
terça-feira pelo primeiro-
ministro Jean-Marc Ayrault - 
0,3% para 2012 e 1,2% para 
2013 -, geram consequên-
cias imediatas.

A primeira será o freio 
dos gastos públicos que só 
poderão crescer 0,8% por 
ano nos cinco anos do go-
verno, apesar de o programa 
de campanha de François 
Hollande ter prometido 1,1%.

México vai recontar mais da 
metade dos votos da eleição

Governo francês elevará os 
impostos para reduzir déficit

PLEITO PRESIDENCIAL

CRISE ECONÔMICA

Palestinos pedem
investigação
sobre a morte 
de Iasser Arafat

O negociador palestino 
Saeb Erakat pediu ontem a 
formação de uma comissão 
de investigação internacio-
nal sobre a morte do líder 
Iasser Arafat, após as reve-
lações de um documentário 
exibido na última terça-feira 
pela rede de TV Al Jazeera.

 “Pedimos a formação 
de uma comissão de inves-
tigação internacional, base-
ada no modelo da comissão 
de investigação interna-
cional sobre o assassinato 
do primeiro-ministro liba-
nês Rafic Hariri”, declarou 
Erakat à AFP.

 Arafat, que morreu em 
2004 em Paris aos 75 anos, 
teria sido envenenado com 
polônio, uma substância ra-
dioativa, segundo as conclu-
sões de exames efetuados 
em um laboratório na Suíça 
e citados no documentário 
da Al Jazeera.

 As análises foram feitas 
com uma mostra biológica 
retirada dos pertences do 
dirigente palestino e entre-
gues à viúva, Suha, pelo hos-
pital militar de Percy, ao sul 
de Paris, onde Arafat faleceu, 
segundo François Bochud, 
diretor do Institute for Ra-
diation Physics de Lausanne 
(Suíça).

 “A conclusão é que de-
tectamos um nível significa-
tivo de polônio nas mostras”, 
afirma no documentário, 
que precisou de nove meses 
de investigação, segundo a 
Al Jazeera.

 O polônio é uma subs-
tância pouco comum e alta-
mente radioativa. Teria sido 
utilizada para envenenar o 
ex-espião russo Alexander 
Litvinenko, que faleceu em 
Londres em 2006.
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Projeto Social caça
novos talentos nas 
escolas municipais

Kaio, Andressa, Jaílma e 
Maíssa Pessoa já estão 
com vagas asseguradas

A Paraíba poderá re-
petir nas Olimpíadas de 
Londres, o mesmo núme-
ro de atletas que teve nas 
Olimpíadas de Pequim, a 
quatro anos atrás, ou seja 
7 integrantes. Isto se o jo-
gador de futebol Hulk for 
confirmado no time de 
Mano Menezes, e a dupla 
de vôlei de praia, Renatão 
e Jorge. Estes últimos não 
defenderão o Brasil e sim a 
Geórgia, como já aconteceu 
em Pequim.

Nas Olimpíadas de Pe-
quim, os representantes da 
Paraíba foram Kaio Márcio, 
na natação; Aline Pará, no 
handebol; Edinanci Silva, 
no judô; Jailma Sales e Emí-
dio Basílio, no atletismo, e 
a dupla de vôlei de praia, 
Renatão e Jorge. Nenhum 
dos participantes conse-
guiu medalhas.

Até hoje, o único me-
dalhista olímpico do Esta-
do foi o atleta de vôlei de 
praia, hoje secretário esta-
dual de Esportes, Zé Marco, 
que conseguiu a medalha 
de prata formando dupla 
com o baiano Ricardo San-
tos, nas Olimpíadas de Sid-
ney, em 2000. Além dele, o 
que teve mais próximo de 
conquistar uma medalha 

foi João Batista Eugênio, 
que obteve a quarta coloca-
ção nos 200 metros rasos, 
nas Olimpíadas de Los An-
geles, em 1984.

Para os Jogos Olímpi-
cos de Londres, que come-
çam no próximo dia 27, só 
estão confirmados até ago-
ra os seguintes paraibanos: 
Kaio Márcio, na natação; 
Maíssa Pessoa, no hande-
bol; Andressa de Oliveira, 
no lançamento de disco e 
Jailma Sales, no revezamen-
to 4 por 400 metros. Esta 
última irá como reserva, já 
que não conseguiu atingir o 
índice mínimo exigido pela 
CBAT para garantir a vaga. 
As quatro atletas titulares 
para os 4 por 400 metros 
são Geisa Aparecida Muniz, 
Joelma das Neves Souza, 
Lucimar Teodoro e Aline 
Leone.

Jaílma Sales viveu mo-
mentos de muita ansiedade 
durante a semana e seu nome 
foi o último a ser confirmado 
na delegação do atletismo 
brasileiro. Ao saber da notí-
cia, ela não escondeu a sua 
alegria com a oportunidade 
e fez questão de agradecer a 
todos que contribuíram para 
o sucesso dela.

“Só tenho a agradecer 
por mais essa conquista 
em minha vida. Agradeço 
a todos que estão sempre 
comigo: família, amigos, 
meu técnico e minha equi-
pe BMF Bovespa. Também 
agradeço aquelas pessoas 

Kaio Márcio vai disputar sua segunda Olímpiada e é forte candidato a uma medalha na natação Andressa Morais vai competir pela primeira vez e se diz confiante na prova do lançamento de disco

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

que fizeram parte desta 
minha jornada desde cedo, 
como meus ex-treinadores, 
especialmente Pedrinho da 
UFPB. Estou muito feliz”, 
declarou.

A corredora não será 
a única paraibana a repre-
sentar o atletismo brasilei-
ro nas olimpíadas. A atle-
ta Andressa Oliveira está 
confirmada em Londres, na 
disputa do lançamento de 
disco, desde o Campeonato 
Estadual Caixa de Adultos 
de Atletismo, realizado em 
São Paulo, quando obteve a 
marca de 62,36m.

Jucilene Sales, a irmã 
de Jaílma, também tentou 
buscar índice olímpico para 
a disputa do lançamento 
de dardo. A atleta do BMF 
Bovespa, no entanto, não 
conseguiu obter a marca 
necessária. Na modalidade, 
o Brasil será representado 
em Londres pela atleta Laila 
Ferrer e Silva.A goleira Maíssa Pessoa é outra paraibana que deseja entrar para a história dos Jogos Olímpicoss

Jaílma 
Sales foi 
confirmada 
na prova 
dos 4x400 
e promete 
surpreender

Pelo segundo ano se-
guido serão realizados na 
Paraíba, os Jogos Paraesco-
lares. A edição 2012 é orga-
nizada pelo Governo, através 
da Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), em 
parceria com a Secretaria 
de Educação e Fundação de 
Apoio a Pessoa com Deficiên-
cia (Funad). Os jogos aconte-
cerão em João Pessoa, nos 
dias 11 e 12 de agosto, e vão 
contar com a participação de 
85 paraatletas das 14 regiões 
de ensino.. 

Para este ano, as moda-
lidades em disputas serão: 
bocha paraolímpica, goal-
ball, judô e natação. As com-

petições ocorrerão na Vila 
Olímpica Ronaldo Marinho, 
Funad, Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê) e na 
Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae). 
“No ano passado houve ape-
nas duas modalidades. Ago-
ra, os Jogos foram ampliados 
tanto no número de modali-
dades quanto no quantitati-
vo de participantes”, explica 
Gilmar Araújo, um dos parti-
cipantes. 

Outro fator importante 
é que não foi cobrada taxa 
de inscrição e os paraatle-
tas de outros municípios 
terão direito a transporte, 
alimentação e hospedagem.   

“Preocupado com os partici-
pantes, o Governo vai arcar 
com as despesas necessárias 
e hospedagem dos atletas. 
Vamosn Disponibilizar o má-
ximo de conforto para que 
todos aproveitem o evento”, 
destaca o secretário da Sejel, 
José Marco. 

Paraíba Paraolímpica - 
Visando aumentar o número 
de inscritos, o Projeto Paraíba 
Paraolímpica foi adiado pela 
coordenação para ter início 
no dia 27 deste mês. As ins-
crições continuam abertas na 
sede da Sejel, em João Pessoa. 
Em Campina Grande, na Se-
cretaria de Interiorização e 
Ação Governamental. 

Sejel organiza para o mês de agosto 
os Jogos Paraescolares da Paraíba

eM João PeSSoA

A programação dos trei-
namentos das Seleções Pa-
raibanas Sub-15 feminina e 
masculina estão definidas 
pelas comissões técnicas. 
Apesar das dificuldades de 
ginásios, a programação foi 
divulgada pela Federação Pa-
raibana de Basketball (FPB) 
e qualquer alteração será 
anunciada posteriormente 
pela entidade. “Realmente 
estamos com dificuldades 
para os treinos, mas espera-
mos cumprir a programação 
e os horários disponibiliza-
dos pelos responsáveis dos 
ginásios”, comentou o diretor 
técnico da Federação, o pro-
fessor Marcus Soares.

A Seleção Feminina, que 
estará na cidade de Goiôere, 
interior do Paraná, no perío-
do de 6 a 12 de agosto para 
disputar o Campeonato Bra-
sileiro da Primeira Divisão, 
treina hoje e amanhã no gi-
násio do Esporte Clube Cabo 
Branco, das 11h30 às 13h30. 
No sábado, a equipe treina 
no ginásio do Centro de Trei-
namento da PM, em Manga-
beira, das 8h30 às 10h30 e 
domingo na Vila Olímpica 
Ronaldo Marinho das 11 às 
14 horas. 

“É um sacrifício para to-
dos, mas como estamos per-
to da competição teremos 
que trabalhar muito, pois 

temos a consciência que va-
mos disputar uma Primeira 
Divisão. Também o período 
de férias vem facilitando os 
trabalhos com as atletas”, ex-
plicou a professora Priscila 
Stéfani, técnica da equipe.

Já a equipe masculina 
que vai disputar o Brasilei-
ro da Segunda Divisão, entre 
os dias 25 e 29 de setembro, 
na cidade de Campo Grande, 
capital do Mato Grosso do 
Sul, também tem sua progra-
mação definida. Hoje os ga-
rotos treinam no ginásio do 
Esporte Clube Cabo Branco, 
das 15h30 às 17h30. Depois 
voltam a se encontrar no sá-
bado, no ginásio da PM.

Seleção de Basquete treina para 
Campeonato Brasileiro no Paraná

PRIMeIRA DIVISão

O campinense 
Hulk, da Seleção 
Brasileira pode ser 
outro paraibano 
a estar presente 
nos Jogos 
Olímpicos 
deste ano

FOTOS: Divulgação



Meta do Comitê 
Olímpico Brasileiro 
é superar Pequim

Brasil terá delegação de
259 atletas na Olimpíada

O empate dava a 
classificação, mas 
nos minutos finais 
o carrasco Paolo 
Rossi aproveita outra 
bobeira e decretou a 
eliminação da seleção 
canarinha. Nunca se 
chorou tanto no país 
como naquele fatídico 5 de julho de 1982 no 
Sarriá, que hoje nem existe mais. Eu, meu pai 
e irmãos choramos como crianças aquela 
eliminação. Doeu bastante no futebol bra-
sileiro e até hoje ninguém esquece aquele 
maravilhoso time.

O carrasco

O desastre do Sarriá, 
30 anos depois

Aos meus 27 anos já tinha assistido várias Copas, a 
começar pela de 1970 quando Pelé encantou o mundo e se 
tornou o soberano da bola. Era um garoto de apenas 15 
anos e vibrei bastante. Quatro anos depois, já sem o Rei, 
tive a minha primeira decepção com a seleção, eliminada 
pela Holanda, a famosa laranja mecânica do craque Johan 
Cruijff, que na final foi derrotada pela Alemanha. Em 1978 
tínhamos um bom time, mas o ataque não funcionou e por 
ironia do destino saímos da disputa invictos, mas conde-
nados pela arrumação do jogo Argentina 6 x 0 Peru, no 
maior escândalo do futebol mundial.

 No saldo de gols deu os hermanos, que depois viriam 
a ser campeões. Quem quiser saber mais detalhes que leia 
“Como eles Roubaram o Jogo”, do inglês David A. Yallop, 
que retrata com riqueza de detalhes toda a safadeza en-
tre peruanos e argentinos. Aí veio 1982, na Espanha, onde 
nós estávamos encantados com a seleção de Telê, que 
tinha um meio-campo de altíssimo nível com Sócrates, Fal-
cão e Zico. E ainda Éder, Júnior, Leandro e Cerezo, craques 
reconhecidos. Lembro-me como se fosse hoje. Estava na 
casa de meu  pai – em setembro próximo já se  vão quatro 
anos sem ele – e assistíamos confiantes, eufóricos - quem 
não estava - depois de tantas vitórias convicentes naque-
la Copa sobre a Rússia (2 a 1), Escócia (4 a 1), Nova Zelân-
dia (4 a 0) e a Argentina ( 3 a 1). O adversário foi a Itália, 
que passou com dificuldades na primeira fase sem vencer 
um jogo. Três empates e classificação no saldo de gols. A 
seleção de Telê jogava por música e era a grande favorita 
ao título. O jogo foi no Estádio de Sarriá, no dia 5 de julho. 
O Brasil jogava pelo empate. Saiu em desvantagem com 
Paolo Rossi, mas empatou com Sócrates. De novo Paolo 
Rossi vira, após um descuido de Toninho Cerezo. Zico dri-
bla Gentille e põe Sócrates na cara do gol: 2 a 2. 

O país virou um rio de lágrimas e eu junto com meu e 
demais irmãos caímos também no prato de milhões de 
brasileiros. O melhor time da Copa foi desclassificado.

Choro toma conta do país

Nesse fatídico jogo, o 
zagueiro italiano Gentille 
rasgou a camisa de Zico 
dentro da área, num pênalti 
não marcado. Estava es-
crito nas estrelas a nossa 
eliminação.

Gentille

Nessa Copa, o lateral Júnior 
deu uma de cantor e lançou 
um compacto com a música 
“Povo Feliz”, mais conhecida 
como “Voa Canarinho”. E o 
canarinho voou mais cedo 
para tristeza da Nação. 

Voa Canarinho

Em todos os jogos, antes da Itália, o ônibus da seleção 
saía do hotel por um caminho e voltava por outro. Contra 
os italianos, mudou o percurso e se deu mal. Superstição! 
Não sei, mas o caminho foi o de volta mais cedo.

Caminho errado
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Geraldo
VarelaCom o encerramento do 

Troféu Brasil de Atletismo 
no último domingo, dia 1º, o 
Comitê Olímpico Brasileiro 
alcançou números finais para 
os Jogos Olímpicos Londres 
2012. Na capital britânica, o 
Brasil será representado por 
259 atletas (136 homens e 
123 mulheres) em 32 modali-
dades, mesmo número de Pe-
quim 2008. 

Com isso, a meta do Comi-
tê Olímpico Brasileiro (COB) 
de classificar cerca de 250 atle-
tas foi atingida. A confirmação 
da inscrição final junto ao Co-
mitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos Londres 2012 será 
feita no próximo dia 11. 

“Estamos muito satisfei-
tos por termos atingido a nos-
sa primeira meta para os Jogos 
Olímpicos que se aproximam. 
Em Londres teremos uma de-
legação com ainda mais qua-
lidade, com atletas que pas-
saram por seletivas difíceis, 
algumas mais duras até que as 
estipuladas por algumas Fede-
rações Internacionais, como 
foi o caso do atletismo e da na-
tação. Estamos confiantes de 
que o Brasil terá um bom de-
sempenho em Londres”, afir-
mou Carlos Arthur Nuzman, 
presidente do COB.

Para Londres 2012, o 
foco do trabalho de prepara-
ção da delegação foi na quali-
dade da delegação. Tanto que 
as Confederações Brasileiras 
de Atletismo e de Desportos 
Aquáticos estipularam índices 
ainda mais rígidos do que os 
definidos por suas respectivas 
Federações Internacionais, no 
caso Iaaf e Fina. 

“A certeza é de que tive-
mos a melhor preparação da 
história, a partir de um plane-
jamento estratégico conjunto 

FOTOS: Divulgação

Maurren Maggi é uma das esperanças de medalha para o Brasil em Londres no salto em distância

l Classificação de três atletas da ginástica artística masculina (inédi-
to). Anteriormente, o Brasil tinha participado com um atleta masculino 
na modalidade. Em Londres, Diego Hypolito, Sérgio Sassaki e mais um 
nome a ser definido defenderão as cores do país.

l Classificação do tiro esportivo feminino após 20 anos de ausência 
dos Jogos. Ana Luiza Ferrão irá encerrar um período de 20 anos sem 
uma atiradora brasileira disputando uma edição dos Jogos Olímpicos. 
A última a participar foi Tânia Giansante, que disputou os Jogos de 
Barcelona 1992. 

l Classificação em todas as armas na esgrima. Renzo Agresta, no 
sabre, Athos 

l Retorno do basquete masculino. A última participação olímpica 
aconteceu em Atlanta 1996. 

l Classificação de dez pugilistas (recorde), sendo três atletas femi-
ninas nas três categorias em disputa. 

l Classificação de todas as 14 categorias do judô (inédito).

l Classificação do ciclismo BMX (inédito). Renato Rezende será o 
primeiro brasileiro a competir na modalidade.

l Classificação de duas equipes completas no tênis de mesa (inédi-
to). O Brasil será representado por três homens e três mulheres em 
Londres.

Alguns feitos do COBcom as Confederações que 
focou na qualidade desta de-
legação que estamos levando 
para Londres”, analisou Mar-
cus Vinícius Freire, superin-
tendente executivo de espor-
tes do COB. 

“Durante o ciclo olím-
pico, o COB ofereceu todo o 
suporte para que os atletas 
brasileiros pudessem compe-
tir com as mesmas condições 
que as grandes potências do 
esporte. Estamos aprimo-
rando nosso nível de serviço 
para dar um salto de qualida-
de no Rio 2016. Para Londres, 
nossa expectativa é de um 
desempenho próximo ao de 
Pequim em termos de meda-
lhas, quando conquistamos 
15, e uma participação maior 
em finais olímpicas, já que em 
Pequim foram 41”, analisou 
Marcus Vinícius Freire. 

Quem ainda tinha espe-
ranças de ver Michael Phelps 
repetir em Londres a faça-
nha dos Jogos Olímpicos de 
Pequim terá de se contetar 
com, no máximo, sete ouros. 
Embora tenha se classificado 
para a competição da Ingla-
terra em oito provas, o nú-
mero de disputas que venceu 
na China, o nadador america-
no e o seu técnico decidiram 
abrir mão dos 200m livre.

O treinador Bob Bowman 
confirmou em seu Twitter que 
Phelps está fora dos 200m li-
vre. O nadador tinha até essa 
segunda-feira para informar 
à comissão técnica da seleção 
americana quais disputas vai 
nadar em Londres.

“Ao deixar de compe-
tir nos 200m, ele terá mais 
energia para os revezamen-
tos da equipe americana - 
disse o técnico.

A prova dos 400m me-
dley, que Phelps já havia 
avisado que não disputaria 
mais depois de Pequim, era 
apontada por muitos como a 
que teria mais chance de sair 

da lista. O técnico afirmou, 
no entanto, que os 400m me-
dley não interferem tanto no 
cansativo programa, diferen-
temente dos 200m livre. Com 
isso, ele nadará em Londres 
os 200m e 400m medley, 
100m e 200m borboleta e os 
três revezamentos.

Na capital inglesa, 
Phelps tentará bater o re-
corde absoluto de medalhas 
conquistadas nos Jogos, que 
ainda pertence à russa Larisa 
Latynina, que subiu 18 vezes 
ao pódio entre 1956 e 1964. 
Para isso, ele precisa apenas 
conquistar três medalhas em 
Londres, já que soma 16, com 
as 8 conquistas em Atenas (6 
ouros e dois bronzes) além 
dos oito títulos de Pequim.

Já a norte-amaericana 
Dara Torres está fora da 
Olimpíada. Dona de 12 me-
dalhas olímpicas, a america-
na disputou a final dos 50m 
livre no último dia da seleti-
va americana de natação, em 
Omaha, mas acabou na quar-
ta posição (24s82) e ficou 
fora de Londres-2012. 

Michael Phelps diz que
não disputa 200m livre

NATAÇÃO

Oscar Pistorius não 
conseguiu se classificar 
para uma prova individual 
nos Jogos de Londres, mas 
estará presente no reveza-
mento 4x400m da África 
do Sul no evento. Ontem, 
a Federação de Atletismo 
do país divulgou a lista de 
atletas convocados para os 
revezamentos e confirmou 
a presença do corredor de 
25 anos, que será o primei-
ro atleta amputado da his-
tória a disputar uma edição 
das Olimpíadas.

“Obrigado a todos que 
me fizeram o atleta que sou. 
Deus, família e amigos, meus 
adversários e fãs. Todos me 
deram uma mão. Hoje é o dia 
mais feliz da minha vida. Es-
tarei em Londres tanto para 
as Olimpíadas quanto para 
as Paralimpíadas” escreveu o 
atleta no Twitter.

Na última semana, Pis-
torius conquistou a prata no 
Campeonato Africano, dis-
putado em Benin, mas sem 
atingir o índice exigido pela 
Federação Internacional de 

Atletismo (Iaaf, na sigla em 
inglês). Ele havia batido a 
marca duas vezes anterior-
mente - em julho de 2011 e 
março de 2012, mas a Fede-
ração Sul-Africana exigiu que 
os atletas batessem o tempo 
a no máximo três meses dos 
Jogos.

Pistorius é recordista 
mundial nos 100m, 200m e 
400m rasos para amputa-
dos na classe T 44. Ele teve 
as duas pernas amputadas 
quando tinha apenas 11 me-
ses de idade, mas sempre 
esteve envolvido no esporte, 
tendo competido em rúg-
bi, polo aquático e tênis. O 
“Blade Runner”, como ficou 
conhecido, ganhou fama in-
ternacional quando tentou 
se classificar para as Olim-
píadas de 2008, em Pequim. 
Ele teve que enfrentar uma 
proibição da Iaaf de compe-
tir em provas que não fossem 
paralímpicas, já que suas 
próteses de fibra de carbo-
no tinham sido consideradas 
uma vantagem injusta pela 
entidade.

Atleta amputado é uma
das atrações dos Jogos

ATLETISMO



Projeto social caça novos talentos               

FUTEBOL 
PARAIBA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 2012

Escola Monteiro da 
Franca é a primeira 
contemplada na Capital

    

O Centro Sportivo Parai-
bano está desenvolvendo um 
projeto, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa para a descoberta 
de novos talentos para o fu-
tebol, e de interação social 
através do esporte. O proje-
to denominado “Bom de Es-
cola, Bom de Bola” começou 
a ser implantado no mês de 
maio, nas escolas da rede 
municipal de ensino.

Segundo o gerente de 
futebol do CSP, Gerson Jú-
nior, a primeira escola con-

templada pelo projeto foi a 
Monteiro da Franca, localiza-
da no Conjunto Vieira Diniz. 
Lá as atividades começaram 
no mês de maio, com a par-
ticipação dos professores de 
Educação Física do educan-
dário. 

“Neste primeiro mo-
mento, os professores ainda 
estão fazendo um mapea-
mento para selecionar os 
garotos que vão participar 
do projeto. Após as férias, 
retomaremos os trabalhos 
em agosto, para a segunda 
etapa, quando levaremos 1 
ou 2 garotos da escola para 
treinar no CSP. Caso sejam 
aprovados, participarão de 
todos os campeonatos jogan-
do pelo clube”.

Além do talento, outras 
exigências para que os ga-

rotos possam fazer parte do 
projeto é que eles tenham 
boas notas e uma frequên-
cia escolar superior a 80 por 
cento das aulas. “ O projeto 
tem um sentido bem maior 
do que apenas revelar joga-

dores. Nós temos uma preo-
cupação em formar o cida-
dão”, disse Gerson.

A próxima escola a ser 
contemplada com o proje-
to será a Duque de Caxias, 
localizada no Conjunto 
Costa e Silva. Os trabalhos 
lá já vão começar no pró-
ximo mês. “O pensamento 
da equipe que compõe o 
projeto é que até o final do 
ano tenhamos atingidos 10 
escolas de João Pessoa”, ga-
rantiu o dirigente.

Além dos professores da 
Rede Municipal de Ensino, 
fazem parte do projeto o téc-
nico da equipe profissional 
do CSP, Ramiro Sousa, Ger-
son Júnior, técnico das cate-
gorias de base, João Batista, 
preparador físico, e Lúcio 
Carlos, treinador de goleiros.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

BOM DE ESCOLA, BOM DE BOLA

A proposta do 
CSP é alcançar 
10 instituições 
de ensino e a 
próxima será a 
Duque de Caxias, 
no Conjunto 
Costa e Silva

Rebaixado em 
2012, segurando em 
quase toda a competi-
ção a lanterna do Cam-
peonato Paraibano 
deste ano, e sendo pro-
tagonista de proble-
mas sérios, sobretudo, 
fora das quatro linhas, 
o Flamengo Paraibano, 
que chegou à elite com 
um projeto ousado e 
audacioso, rapidamen-
te sucumbiu. 

Com vários proble-
mas de ordem finan-
ceira, evidenciado em 
pleno certame estadual, 
quando veio a confir-
mação do rebaixamen-
to, o fim do clube pare-
cia muito perto.

Sem interesse de 
disputar a Copa Paraíba 
e a Taça Paraíba Sub-18, 
competições realizadas 
pela Federação Parai-
bana de Futebol no se-
gundo semestre, o time 
está totalmente para-
do. No entanto, Zenó-
bio Damásio, conselhei-
ro do clube, membro 
da diretoria e último 
treinador a comandar a 
equipe pelo Paraibano 
desse ano garante que 
a intenção dos dirigen-
tes é voltar às competi-
ções em 2013 na Segun-
da Divisão.

“Essa semana va-
mos reunir todos os 
conselheiros juntamen-
te com o presidente 
Ranieri Fonseca para 
decidirmos o rumo do 
Flamengo Paraibano. 
O objetivo é continuar 
com o projeto que foi 
iniciado no ano passado 
quando conseguimos o 
acesso para a Primeira 
Divisão”, observou Ze-
nóbio.

Sem disputar nada 
nesse segundo semes-
tre, o clube segue ina-
tivo desde o final do 
Campeonato Paraiba-
no. Segundo o dirigen-
te flamenguista, nem 
as categorias de base 
estão sendo movimen-
tadas. 

Apesar disso, o Sub-
20 deve ser reativado 
em breve para que al-
guns jogadores possam 
ser aproveitados no 
próximo ano. De acor-
do com Zenóbio é pre-
ciso organizar o clube 
financeiramente para 
que o trabalho tenha 
seguimento.

“O time deu uma 
parada agora. Precisa-
mos dá uma organiza-
da no clube, resolver a 
questão do dinheiro da 
prefeitura que ainda 
não recebemos e quitar 
alguns débitos que te-
mos”, finalizou.

Após rebaixamento, clube
continua sem atividades
Pedro Alves
Especial para A União 

O América de Caaporã 
fará “peneirões” no período 
de 9 a 13 deste mês, em di-
versos estádios da Paraíba. 
Os locais dos testes aconte-
cerão no Onze do Roger (9), 
Lourival Caetano/Bayeux 
(10), Tadeuzão/Sapé (11), 
Wilsão/Mangabeira e Ban-
deirão/Tibiri (12). No dia 
13, último dia, será definido 
os aprovados que farão parte 
do time de Caaporã. 

Os garotos que nasce-
ram de 94 a 98 podem par-
ticipar gratuitamente, com a 
obrigação de levar o atesta-
do médico, chuteira, meias 
e calção. O objetivo é revelar 
valores para reforçar às divi-
sões de base da equipe ame-
ricana. 

A comissão técnica é 
composta por Nélis Macedo 
(coordenador), João Batista 
(treinador da base), os pro-
fessores e ex-jogadores Car-
los Roberto (Betinho) e Ro-
berto Rodrigues (Betão). 

De acordo com Betinho 
o espaço é aberto para todos 
que quiserem uma oportuni-
dade de mostrar qualidade e 
seguir a carreira no futebol. 

Segundo ele, o objetivo dos 
dirigentes é buscar os atletas 
e formar o craque em casa, 
no planejamento para que o 
clube possa ter uma estrutu-
ra forte para as futuras com-
petições. 

“Temos garotos de bom 
nível técnico que necessita 
apenas de uma oportunida-
de para mostrar talento no 
esporte. Queremos observar 
o maior número de atletas e 
formar um grupo forte para 
as divisões de base do Amé-
rica”, avaliou Betinho.  

O clube da cidade de 
Caaporã está fora do Cam-
peonato Paraibano de 
Profissionais desde 2008 
quando disputou a Segunda 
Divisão. Antes em 2006, o 
clube chegou a conquistar 
vaga na Primeira Divisão, 
mas por falta de condições 
financeiras não participou 
da Primeira Divisão.

Na época, o Auto Es-
porte tentou entrar na vaga 
do América, mas o TJD ne-
gou o pleito do alvirrubro 
e a competição teve nove 
participantes, caindo ape-
nas um clube. (PA)

Equipe de Caaporã fará
peneirão pela Paraíba

AMÉRICA

 O meia Fernandes pode 
entrar na vaga de Adriano 
Felício, contra o Ypiranga/
PE, no próximo domingo, às 
16h, no Estádio Otávio Li-
meira Alves, o Limeirão, em 
Santa Cruz do Capibaribe, 
pela terceira rodada da Série 
D do Campeonato Brasilei-
ro.  O jogador se recupera de 
uma fisgada na coxa direita 
e não sabe se terá condições 
de enfrentar o time do inte-
rior pernambucano. 

As novidades ficam por 
conta do volante Charles 
Wagner e do atacante Potita, 
que ficaram de fora da vitó-
ria raposeira diante do Pe-
trolina/PE (2 a 1), na estreia 
da equipe na competição. 

Para o gerente de fu-
tebol rubro-negro, Marqui-
nhos Mossoró, o objetivo é 
contar com a maioria dos 
atletas na busca da segunda 
vitória e a liderança da com-
petição. 

O rubro-negro, no final 
de semana, vai em busca da 
liderança do grupo e precisa 
vencer o Ypiranga fora de 
seus domínios.

“È um jogo importante 

e vamos em busca dos 100% 
de aproveitamento no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C”, disse Freitas.

 
Sousa  - O Sousa apro-

veitará a folga na tabela para 
recuperar os atacantes Clay-
ton Cearense e Vitinho, para 
o jogo contra o Centro Spor-
tivo Alagoano (CSA), marca-
do para o próximo dia 15, às 
16h, no Estádio Marizão, na 
Cidade Sorriso. O primeiro 
recupera uma pancada na 
rótula direita e não vem par-
ticipando dos treinamentos. 

O segundo intensifica a 
forma física e técnica para 
ter condições de estrear 
contra os alagoanos no se-
gundo compromisso do Di-
nossauro em seus domínios. 

O objetivo é contar com 
a dupla no jogo contra o 
CSA/AL, na quarta rodada do 
grupo A4 da Série D do Bra-
sileiro. Quem está de volta é 
o zagueiro Ricardo Oliveira, 
que pode ser a opção para 
entrar no lugar de Alisson, 
expulso na vitória contra o 
Itabaiana/SE (2 a 1), no Ma-
rizão. 

Fernandes pode entrar
no lugar do meia Adriano

CAMPINENSE

O Flamengo fez uma campanha desatrosa no Paraibano

FLAMENgO

O técnico Gérson 
Júnior orientando 
garotos no campo 
do Juracisão, no 
bairro de Manda-
caru, um trabalho 
que o clube faz há 
vários anos

FOTO: Carlinhus Marques

FOTO: Marcos Russo



Palmeiras e Coritiba iniciam decisão
COPA DO BRASIL

Os 180 minutos de de-
cisão da Copa do Brasil 
2012 entre os alviverdes 
Palmeiras e Coritiba, tem 
início hoje à noite. É o come-
ço para se saber quem será 
o campeão da competição. 
O confronto de logo mais 
será na Arena Barueri, em 
São Paulo às 21h50. O time 
paulista busca seu segundo 
título, já que, o primeiro 
foi conquistado em 1998 
diante do Cruzeiro. Coinci-
dentemente, o técnico era 
o mesmo de agora: Luiz 
Felipe Scolari.

Mais experiente no 
campeonato, o Palmeiras 
joga a primeira partida em 
casa. O jogo de volta será na 
próxima semana, no estádio 
Couto Pereira, em Curitiba. 
Para a partida dessa noite, a 
grande dúvida para Felipão 
é o setor defensivo. Titu-
lar da equipe, o zagueiro 
Maurício Ramos não está 
confirmado. 

A pancada sofrida na 
vitória por 3 a 1 sobre o 
Figueirense, no último do-
mingo, preocupava até para 
o jogo de volta da decisão, 
dia 11 de julho. Na ocasião, 
os médicos do Palmeiras 
cogitavam a possibilidade 
de uma lesão mais séria na 
coxa esquerda de Maurí-
cio, mas os exames foram 
animadores e o atleta pode 
entrar em campo, hoje, na 
Arena Barueri.

Caso Maurício Ramos 
não fique pronto a tempo, 
a tendência é que o para-
guaio Adalberto Román 
seja escalado na defesa. Ele 
substituiu Maurício contra 
o Figueirense, jogou bem e 
fez até um gol. O paraguaio 
já se colocou à disposição 
para enfrentar o Coritiba.

Apesar de nunca ter 
sido campeão da Copa do 
Brasil, a confiança no Coxa 
é grande. Isso porque a base 
que hoje está no clube é a 
mesma que fez uma grande 
campanha na competição 
do ano passado, quando o 
time venceu a partida final 
contra o Vasco, mas acabou 
sem levantar a taça por cau-
sa do critério de gols fora 
de casa.

Além de muitos joga-
dores do atual elenco terem 
participado da decisão em 
2011, o comandante tam-
bém era o mesmo. Marcelo 
Oliveira era o treinador 
do time vice-campeão da 
edição do ano passado e 
agora tem propriedade 
para falar para seus co-
mandados como é lidar 
com essa situação. “Às vezes 
você perde de 2 a 1 em uma 
circunstância difícil, mas 
traz para diante da torcida. 
Agora, tentar ganhar e abrir 
muito e perder o jogo com o 
placar mais elástico é com-
plicado. É uma competição 
muito diferente, inclusive 
que o Scolari está muito 
acostumado. Por isso a gen-
te tem que estar mais atento 
ainda”, analisou o técnico.

O time paulista busca seu 
segundo título, já que o 
último foi no ano de 1998

Seedorf chega amanhã ao 
Rio e terá recepção de rei

Agora é oficial. O Botafo-
go divulgou ontem os deta-
lhes sobre a apresentação de 
Seedorf. O craque holandês 
participará de uma grande 
festa no sábado, a partir das 
17h, no Engenhão, mesmo 
local onde ocorrerá a partida 
contra o Bahia, às 18h30. O 
apoiador tem chegada pre-
vista para amanhã, às 9h, 
no Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim.

Após desembarcar no 
Rio de Janeiro, o jogador 
será recepcionado pelo pre-
sidente Maurício Assumpção 
em um hotel na zona sul da 
cidade. O Glorioso prepara 
uma grande festa para re-
ceber o holandês com todas 
as pompas. A intenção é 
fazer algo digno de clubes 
europeus e ter o Engenhão 
completamente lotado para 
a ocasião.

Os ingressos para a parti-
da começaram a ser vendidos 

ontem e teve boa movimen-
tação dos torcedores. A ex-
pectativa é que a procura se 
intensifique ainda mais nos 
próximos dias. As entradas 
variam entre R$ 30 e R$ 50. 
Estudantes têm direito a pagar 
50% do valor. Haverá venda no 
Engenhão.

Seedorf foi anunciado 
como novo reforço do Bo-
tafogo no último sábado. A 
notícia gerou forte divul-
gação da mídia e colocou 
o Alvinegro entre um dos 
assuntos mais comentados 
do mundo nas redes sociais. 

O Bota pagará R$ 700 mil 
de salário, além de um bom 
percentual nos direitos de 
imagem. A expectativa é que 
o jogador faça sua estreia no 
dia 21, contra o Grêmio, no 
Engenhão. O holandês está 
em fim de temporada no Mi-
lan e precisará de alguns dias 
de descanso e resolver alguns 
problemas particulares.

Palmeiras faz primeira partida em casa e quer abrir boa vantagem contra o Coxa para administrá-la no jogo de volta no Couto Pereira

O técnico Mano Menezes divul-
ga hoje, às 15 horas, a lista definitiva 
com os 18 jogadores que defenderão o 
Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres 
a partir do próximo dia 27. O anúncio 
será feito no Hotel Sheraton Rio, que 
fica na Avenida Niemeyer, 121, no Rio 
de Janeiro. Em seguida, o técnico da 
Seleção concederá entrevista coletiva.

A partir das 14 horas e hoje, a equi-
pe oficial de TV da CBF estará ao vivo 
trazendo todos os detalhes da convo-
cação da Seleção Olímpica com exclu-
sividade. A reunião de Mano Menezes 
com seus auxiliares, entrevistas com os 
jornalistas que acompanham o futebol 
brasileiro, imagens dos bastidores antes 
do anúncio oficial e todas as informa-
ções do Brasil nas Olimpíadas.

Mano Menezes faz mistério nos no-
mes, no entanto, especulações apontam 
que já estão com a vaga garantida o 
atacante do Santos, Neymar e o golei-
ro do Santos, Rafael. O paraibano Hulk, 

que está de férias na Paraíba, poderá ser 
incluído na lista. 

O técnico da Seleção Brasileira ob-
servou 38 jogadores em sua fase de pre-
paração visando os Jogos Olímpicos. Em 
quatro recentes amistoso, ele obteve 
duas vitórias e duas derrotas. Venceu a 
Dinamarca e os Estados Unidos e depois 
perdeu para o México e Argentina.

Ranking
Prejudicado pelas derrotas em amis-

tosos disputados contra México e Argen-
tina no mês passado, o Brasil perdeu seis 
posições, sendo ultrapassado por Portu-
gal, Itália, Argentina, Holanda, Croácia 
e Dinamarca. A Seleção Brasileira apare-
ce em 11º, pior colocação da história do 
país e primeira vez que a equipe figura 
fora do top 10 desde que a lista foi cria-
da em 1993. Já a liderança continua com 
a Espanha. Três dias depois de conquis-
tar a Eurocopa, a Fúria abriu vantagem 
na liderança do ranking.

Mano anuncia hoje jogadores 
que vão para os Jogos Olímpicos

SELEÇÃO BRASILEIRA

Treinador da Seleção Brasileira mantém sigilo em relação à divulgação dos nomes

FOTOS: Divulgação

Novo contratado do Bota será apresentado sábado
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O Governo do Estado, 
por intermédio da Compa-
nhia de Habitação Popular 
da Paraíba (Cehap), assina 
amanhã, convênio com o 
Banco do Brasil para cons-
trução de 1.948 casas popu-
lares em  Campina Grande. 
As moradias são destinadas 
para famílias com renda de 0 
a 3 salários mínimos. O pro-
jeto é o segundo maior inves-
timento do Programa Minha 
Casa, Minha Vida no Brasil.

A solenidade de assi-
natura do documento vai 
ser realizada no auditório 
da Federação das Indús-
trias da Paraíba (Fiep), a 
partir das 10h. Estão con-
firmadas as presenças do 
governador Ricardo Couti-
nho, do ministro das Cida-
des, Aguinaldo Ribeiro, da 
presidente da Cehap, Emi-
lia Correia Lima, do repre-
sentante nacional do Banco 
do Brasil, além de diversas 
autoridades locais.

O novo conjunto habita-
cional vai ser construído nos 
bairros Três Irmãs e no das 
Cidades, nos loteamentos 
Raimundo Suassuna e Acá-

cio Figueiredo. As unidades 
terão área de 36,87 m² (casa 
normal) e 41.02 m² (casas 
para portadores de necessi-
dades especiais), com sala, 
cozinha, dois quartos e ba-
nheiro adaptado. 

As residências terão 
toda infraestrutura básica, 
como esgotamento sanitário, 
abastecimento de água, pavi-
mentação, eletrificação, adu-
tora, reservatório elevado, 
duas escolas e dois centros 
de saúde. A obra está orçada 
em R$ 93.720.228,00.

Investimento
De acordo com o ge-

rente de Negócios Imobiliá-
rios do Banco do Brasil na 
Paraíba, Jaynilson Custódio 
Rodrigo, o convênio vai re-
presentar o primeiro maior 
investimento do Nordeste 
dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida financiado 
pelo banco.

“É de grande relevância 
a parceria com a Cehap, pois 
teremos a certeza do êxito 
na condução e conclusão do 
processo que representa o 
segundo maior do Brasil e 
o primeiro do Nordeste em 
números de unidades habi-
tacionais”, avalia Jaynilson.

Há cerca de dez anos, 
o município de Campina 

Paraíba terá 2º maior investimento do país
minha casa, minha vida

Convênio com BB vai construir 
1.948 casas populares 
em Campina Grande

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 5 de julho de 2012

Geral
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saúde de campina

As moradias que serão construídas pelo ‘Minha Casa Minha Vida’ são destinadas a famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos 

Grande não recebia um em-
preendimento habitacional 
de grande porte. Atualmen-
te, a Cehap está concluindo 
três empreendimentos de 
pequenas proporções que 

estavam em andamento des-
de 2004.

“Isso demonstra o reco-
nhecimento que o Governo 
do Estado tem, que a Cehap 
tem, da importância e da 

necessidade de Campina 
Grande ter um investimen-
to grande na construção de 
moradias para enfrentar o 
déficit habitacional. Campi-
na é uma cidade que precisa 

de trabalho e nós estamos 
respondendo às reivindica-
ções da população campi-
nense”, ressalta a presiden-
te da Cehap, Emília Correia 
Lima.

FLÁVIO DE LIMA MONTEIRO – “Fatoca” - Responde por tráfi-
co em João Pessoa e Cabedelo

HELDER GUIMARÃES RAMOS “HELDER” - Responde a proces-
sos por tráfico e roubo em João Pessoa, Cabedelo, Pombal

FRANCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA “Vaqueirinho - Respon-
de a processos por tráfico em João Pessoa

GILSON MARQUES MENDES MADUREIRA – “Gilson Beira Mar” 
- Responde a processos por tráfico em Campina e na Hidra

MARCOS VINICIUS PADILHA – “Marcos Padilha” - Responde 
a processo por tráfico, homicídio e roube em João Pessoa

OSMANO CANUTO DE ARAUJO – “Cavanhaque” - Responde a 
processos por tráfico em João Pessoa - Sucessor da “Okai-
da” e braço direito de Pinino e Fão.

RONALDO ADRIANO DA SILVA SOARES – “He-Man” - Respon-
de a processos por tráfico e homicídio em João Pessoa e 
Santa Rita

ROBSON MACHADO DE LIMA – “Rô ou Psicopata” - Responde 
a processos por tráfico e homicídios em João Pessoa.

SEVERINO JOSÉ LEITE – “Coroa Boy” - Responde a processos 
por tráfico em João Pessoa

Nove presos do regime 
fechado que cumpriam pena 
na Penitenciária de Segu-
rança Máxima PB1, em João 
Pessoa, foram transferidos, 
ontem, para a Penitenciária 
Federal de Mossoró, no Rio 
Grande do Norte. 

A operação, denominada 
Perseu II, foi organizada pela 
Gerência Executiva do Siste-
ma Penitenciário – Gesipe da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (Seap) e teve o 
apoio da Polícia Militar e da 
Polícia Rodoviária Federal. 

A ação teve como ob-
jetivo desarticular facções 

criminosas que atuam na Pa-
raíba. Na operação, a Polícia 
Rodoviária Federal utilizou 
um helicóptero para garantir 
a segurança do trajeto. 

De acordo com o secre-
tário da Administração Peni-
tenciária, coronel Washing-
ton França, a transferência 
não se dá por incapacidade 
do Estado em manter os in-
divíduos detidos, mas sim 
por se tratar de criminosos 
que transcenderam os limi-
tes territoriais do Estado da 
Paraíba nas suas ações e são 
considerados de alta pericu-
losidade. 

Operação transfere 9 para 
presídio federal no RN

confira a lista dos transferidos do 
presídio pB1 para mossoró

Acusada de apropriação indébita

Os agentes comunitários 
de saúde (ACS) e os agentes de 
combate às endemias (ACE) 
da Prefeitura de Campina 
Grande se reuniram ontem no 
auditório da Associação Atléti-
ca Banco do Brasil (AABB). 

Na pauta, uma avaliação 
do movimento grevista que 
já dura mais de três meses e 
a postura da Secretaria Mu-

Phillipy Costa
Especial para a União

nicipal de Saúde, denunciada 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores Públicos Municipais do 
Agreste da Borborema (Sin-
tab), que diz que a prefeitura 
não vai pagar os vencimentos 
dos funcionários em greve re-
ferentes ao mês de junho.

“Nós recebemos com 
muita surpresa e alguns ser-
vidores ficaram indignados 
quando ligaram para a se-
cretaria e uma pessoa liga-
da ao financeiro comunicou 

que a prefeitura não pagaria 
nossos salários desse mês”, 
comentou Geovane Freire, 
diretor de Saúde do Sintab.

O sindicalista explicou 
ainda que os servidores de-
cidiram na reunião que se 
até amanhã os salários não 
forem creditados nas contas, 
a polícia será acionada.

“Vamos aguardar o que 
prevê a lei. Caso os cinco dias 
úteis passem e a PMCG insistir 
em não pagar nossos venci-

mentos, tiraremos cópias dos 
extratos bancários e acionare-
mos a polícia. Isso é apropria-
ção indébita”, acusou.

Há 99 dias, a greve dos 
servidores foi iniciada sob a 
reivindicação de reajuste sa-
larial referente ao novo mí-
nimo de R$ 622,00, além de 
melhorias no Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração. Pro-
curada pela reportagem, a se-
cretária de Saúde, Marisa Agra, 
não atendeu aos telefonemas.

O secretário Chico César fez reunião no auditório da UFCG

O Conselho Estadual 
de Cultura realizou na tarde 
de ontem a sua quinta reu-
nião. O encontro aconteceu 
no auditório da Unidade 
Acadêmica de Arte e Mídia 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
e esta é a primeira vez que 
o conselho se reúne na ci-
dade. De acordo com o 
presidente do conselho, o 
Secretário Estadual de Cul-
tura, Chico César, o caráter 
excepcional da reunião ser 
em Campina Grande se 
deve a um convite do con-
selheiro Vladimir Pereira 
para que os conselheiros 
participem do III Festival 
Internacional de Música de 
Campina Grande (FIMCG).

Segundo Chico César, 
o fato da reunião acontecer 
em uma cidade diferente da 
Capital é muito importante 

para que os conselheiros 
possam observar de perto 
as manifestações culturais 
de cada cidade do Estado. 
“Campina Grande é um 
polo de cultura importante 
para a Paraíba, e de certa 
forma centraliza geografi-
camente o Estado. Nossas 
reuniões não vão acontecer 
sempre em João Pessoa, 
pois esse deslocamento do 
conselho faz com que os 

membros entrem em conta-
to com a cultura viva fora da 
Capital”, disse o secretário 
Estadual de Cultura.

O presidente do con-
selho explicou que as reu-
niões são sempre abertas, 
e que qualquer pessoa que 
participe delas tem direito 
a perguntar e discutir os 
assuntos, mas apenas os 
conselheiros podem vo-
tar. “Com essa interioriza-

Diogo Almeida
Especial para a União

serra da BorBorema

Conselho realiza primeira reunião
ção das reuniões, sendo a 
primeira acontecendo em 
Campina Grande, os artis-
tas, membros da comuni-
dade cultural e também a 
população de fora da Capi-
tal terão a oportunidade de 
participar das nossas reu-
niões e acompanharem as 
ações do conselho”, citou 
Chico César.

O secretário de Cultu-
ra agradeceu à UFCG pelo 
convite para sediar a reu-
nião em Campina Grande e 
elogiou a iniciativa do III FI-
MCG. “Campina é uma cida-
de muito rica culturalmente 
e tem uma contribuição mui-
to importante para a cultura 
do Estado. Fazer a reunião 
aqui, durante um evento 
grandioso como o Festival 
Internacional de Música de 
Campina mostra que a Pa-
raíba não está preocupada 
apenas em divulgar a sua 
cultura de forma regionaliza-
da,” disse Chico César.

Foto: Marcos Russo

FOTO: Gustavo Almeida



O P O R T U N I D A D E
Vendo área com 170m2 com uma casa e três kitnets. Terreno de esquina 

com a Epitácio Pessoa. Valor: R$400.000,00. 
Tratar com Russo - 8809-4872

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: ADAO DE MEDEIROS LEITE - 201
CPF/CNPJ: 839215244-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$360,00
Cedente: COND RESIDENCIA GUADARRAMA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032838
Responsavel.: ALIPIO SICCA REPRESENTACOES
CPF/CNPJ: 013924231/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.740,00
Cedente: MAX FOMENTO  MERCANTIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033993
Responsavel.: ALVES & FRADE EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 013479727/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.809,56
Cedente: META FACTORING FOMEN MERCANTIL
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032857
Responsavel.: CARLOS EDUARDO BRASILINO NEVES
CPF/CNPJ: 468434344-87
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.242,18
Cedente: LC MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apresentante: LC MARCON ADVOGADOS ASSO-
CIADOS
Protocolo: 2012 - 032914
Responsavel.: CARLOS JOSE OLIVEIRA VIEGAS
CPF/CNPJ: 030613494-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$607,00
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034089
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Cedente: ALUMITAL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033482
Responsavel.: CLAUDIANE MARQUES DA FONSECA
CPF/CNPJ: 042372234-42
Titulo: DUP PRES SER IN  R$150,00
Cedente: TESSALIA LUCIA DOS S LINHARES
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032521
Responsavel.: DROGARIA NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ: 011496533/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$388,57
Cedente: DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA ME
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034066
Responsavel.: EDENILVA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 010515637/0001-74
Titulo: CED CRED BANCAR  R$43.000,00
Cedente: BANCO BRADESCO S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo: 2012 - 034034
Responsavel.: FABIANA DA SILVA MARCENA
CPF/CNPJ: 032955454-99
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$163,90
Cedente: KASSIA KELLY DE FRANCA GRANJEIRO ME
Apresentante: KASSIA KELLY DE FRANCA GRAN-
JEIRO ME
Protocolo: 2012 - 033225
Responsavel.: FABIANO MANOEL RODRIGUES
CPF/CNPJ: 915738584-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente: REDE LITORANEA DE RADIO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032451
Responsavel.: FRANCISCA DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 009484470/0001-42
Titulo: DUP PRES SER IN  R$395,66
Cedente: COND RESID HOTELEIRO IMPERIAL FLAT
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032809
Responsavel.: GERALDO TIMOTEO TERCEIRO LEITE
CPF/CNPJ: 011623850/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.059,67
Cedente: KALINE ARTES EM FERROS E DECO-
RACOES
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032453
Responsavel.: GILVANDA PESSOA DA COSTA LIMA
CPF/CNPJ: 011695333/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$673,50
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE ALMEIDA JUN
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032539
Responsavel.: INTERMED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 000858337/0001-34

Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.408,94
Cedente: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOS-
PITALARE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033712
Responsavel.: JOAO CLEMENTINO PEREIRA NETO
CPF/CNPJ: 424634164-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.561,20
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033327
Responsavel.: JONILDO VICENTE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 028320054-54
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$994,90
Cedente: KASSIA KELLY DE FRANCA GRANJEIRO ME
Apresentante: KASSIA KELLY DE FRANCA GRAN-
JEIRO ME
Protocolo: 2012 - 033226
Responsavel.: JOSENES CIRNE RAMALHO
CPF/CNPJ: 023094594-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$933,33
Cedente: BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033907
Responsavel.: JOSUE HENRIQUE FILHO
CPF/CNPJ: 005092153/0001-20
Titulo: CED CRED BANCAR  R$40.707,16
Cedente: BANCO BRADESCO S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo: 2012 - 034035
Responsavel.: LOJAO AUTOCAR COM. VAR.PCS 
NAC.IMPO
CPF/CNPJ: 010708422/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$761,77
Cedente: TK INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032594
Responsavel.: LOJAO AUTOCAR COM. VAR.PCS 
NAC.IMPO
CPF/CNPJ: 010708422/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$761,13
Cedente: TK INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032595
Responsavel.: MACIEL LOCACOES CONSTRUCOES 
E INCOR
CPF/CNPJ: 013519825/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,50
Cedente: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032441
Responsavel.: MARCIA APARECIDA DE LIMA RIQUE
CPF/CNPJ: 000225904-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$575,05
Cedente: SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIGE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032422
Responsavel.: MARCOS SANTOS DE JESUS ME
CPF/CNPJ: 014683305/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,00
Cedente: ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPOR-
TACAO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034047
Responsavel.: NR COMERCIO DE PROD DESCAR-
TAVEIS LT
CPF/CNPJ: 011784419/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.811,78
Cedente: TECPON INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032195
Responsavel.: SANDRA DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 011649107/0001-81
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$700,90
Cedente: KASSIA KELLY DE FRANCA GRANJEIRO ME
Apresentante: KASSIA KELLY DE FRANCA GRAN-
JEIRO ME
Protocolo: 2012 - 033223
Responsavel.: SANDRA RACOES
CPF/CNPJ: 011649107/0001-81
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$608,00
Cedente: KASSIA KELLY DE FRANCA GRANJEIRO ME
Apresentante: KASSIA KELLY DE FRANCA GRAN-
JEIRO ME
Protocolo: 2012 - 033224

Em razao de que os supracitados devedores nao  
foram 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,  05/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas 
Vinculada à SEDAP

COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012
A EMPASA - Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas através do Pregoeiro 

Oficial e da equipe de apoio, comunica, a quem interessar, que o procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Presencial nº 003/2012 , fica adiado para o dia 18.07.2012 às 09 horas, por motivo 
de alteração do Anexo I ,na Obs. a), b) e c) do edital. Os interessados poderão retirar o Edital no 
endereço citado, das 08 às 17 horas ou, ainda, acessá-lo pela internet no sítio www.empasa.pb.gov.
br  REG. CGE Nº 12.00848-1

João Pessoa, 04/07/2012.
WOLMIR DELGADO DE ALENCAR

Pregoeiro

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 184/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/07/2012 às 09:00 horas para:

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

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

 REG. CGE Nº - 12-00868-9
João pessoa, 04 de julho de 2012.

Ana Maria A.A. Nobrega
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 041/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para manutenção preventiva e corretiva de veiculos com fornecimento de 
peças, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00334-3
João pessoa, 04 de julho de 2012.

Ana Maria A.A. Nobrega
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 033/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 de 19 de junho 
de 2012, com abertura para 03 de julho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. 

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa: MAGNO 
HEBREUS BELCHIOR PIRES -ME, inscrito no CNPJ/MF Nº 14.600.206/0001-67, estabelecida à 
Rua Cel. Candido de Assis nº 481, Centro, Pombal, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é 
de 29.971,00 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e um reais), e LUIZ GONÇALVES DA SILVA, 
inscrito no CNPJ/MF Nº 10.765.543/0001-53 e INSC. EST. Nº 16.034.052-estabelecida à Rua Ju-
vêncio Andrade Nº 603, CENTRO São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba , cujo valor da proposta 
é de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais), para tomarem conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 04 de julho de 2012.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

28/06/2012
PROCESSO Nº 030/2012
TOMAFDA DE PREÇOS Nº 006/2012.
INSTRUMENTO: Contrato de EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA 

PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR EM CRISTALINO, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA 
RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS -PB.

PARTES:   Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas e,
                 PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
OBJETO: Contrato de EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA 

PERFURACAO DE POCO TUBULAR EM CRISTALINO, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RU-
RAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS -PB, subordinados a SECRETARIA DE 
OBRAS E URBANISMO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 565.122,00 (Quinhentos e 
sessenta e Cinco Mil, Cento e Vinte e Dois Reais), correndo a despesa à seguinte Função Progra-
mática 4.4.90.51 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 03/07/2013
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas.
PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -  Pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 030/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 de 01 de junho 
de 2012, com abertura para 19 de junho de 2012, às 14:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa: PRUMOS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 10.749.194/0001-86, estabelecida 
à Rua Professor Trajano,05 - Centro, Sousa, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 
565.122,00(Quinhentos e sessenta e Cinco Mil, Cento e Vinte e Dois Reais ), para tomar conhe-
cimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado 
diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 04 de julho de 2012..
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

04/07/2012
PROCESSO Nº 033/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para realização do Curso de Capacitação para professores e técnicos 

da secretária municipal de educação, sobre avaliação de aprendizagem, realização de reforço cur-
ricular do ensino fundamental, e capacitação em pedagogia de projetos e Prova Brasil e aquisição 
de material e equipamentos permanente.

PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS e,
LUIZ GONÇALVES DA SILVA
R$ 37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais);
MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES -ME
R$ 29.971,00 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e um reais).
OBJETO: Contrato para realização do Curso de Capacitação para professores e técnicos da 

secretária municipal de educação, sobre avaliação de aprendizagem, realização de reforço curricular 
do ensino fundamental, e capacitação em pedagogia de projetos e Prova Brasil e aquisição de 
material e equipamentos permanente, subordinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 67.951,00 
(sessenta e sete mil, novecentos e sessenta  e um reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 4.4.90.52 - Equipamentos 
e Material Permanente. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 03.10.2012.
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO  - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas.
LUIZ GONÇALVES DA SILVA - Pela Contratada

MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES -ME - Pela Contratada

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

RESULTADO FASE PROPOSTA APÓS ANÁLISE DE SRECURSO 
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2012
OBJETO: Execução dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário deste 

Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSERV - Construções e Serviços Ltda - Valor: R$ 5.727.901,70
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Orcine 

Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 88278261.
Email: cpl.sape@hotmail.com.

Sapé - PB, 04 de Julho de 2012
FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO - FASE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 0001/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário deste Município: CONSERV - Construções e 
Serviços Ltda, recurso deferido. A cópia dos autos encontra-se à disposição junto a esta comissão. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00; horas, dos dias úteis. Telefone: (83) 8827-8291.

Sapé - PB, 25 de junho de 2012
FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

28/06/2012
PROCESSO Nº 030/2012
TOMAFDA DE PREÇOS Nº 006/2012.
INSTRUMENTO: Contrato de EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA 

PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR EM CRISTALINO, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA 
RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS -PB.

PARTES:   Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas e,
                 PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
OBJETO: Contrato de EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA 

PERFURACAO DE POCO TUBULAR EM CRISTALINO, EM DIVERSOS SITIOS DA ZONA RU-
RAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS -PB, subordinados a SECRETARIA DE 
OBRAS E URBANISMO.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 561.337,42 (quinhentos e 
sessenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 4.4.90.51 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 03/07/2013
SIGNATÁRIOS:

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas.
PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -  Pela Contratada.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 030/2012, referente a 

Licitação (tipo menor preço), na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2012 de 01 de junho 
de 2012, com abertura para 19 de junho de 2012, às 14:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a Empresa: PRUMOS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 10.749.194/0001-86, estabelecida 
à Rua Professor Trajano,05 - Centro, Sousa, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 
561.337,42 (quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e dois cen-
tavos), para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do 
Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São Jose de Piranhas PB, 04 de julho de 2012..
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2012
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para execução dos serviços de reforma 

das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Nabor Wanderley da Nóbrega, Sebastiana Xavier, 
Evaristo Medeiros Guedes e Aderban Martins de Medeiros, na cidade de Patos-PB, conforme 
edital e seus anexos.

ABERTURA: 23/07/2012, às 15h00min (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 04 de julho de 2012.
Roberto Silva Medeiros

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA   MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE TERMO RECURSAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-CE, 
comunica aos partícipes da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 003/2012, que tem por objeto a Contratação 
de pessoa jurídica em regime de empreitada por preço global por lote para realização dos serviços de 
pavimentação asfáltica com PMF, em diversas ruas do Município de Cajazeiras/PB que as empresas 
CONCRETEX COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CONSERV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, ingressaram com termos recursais contra ato dessa Comissão que as inabilitou 
no certame. Assim, cumprindo o artigo 109, § 3º ficam as demais partícipes intimadas a impugná-los, 
no prazo máximo de cinco dias úteis, conforme prevê a Lei de Licitações. Cajazeiras - PB, Ficando a 
abertura dos envelopes com as propostas de preços das duas empresas habilitadas para o dia 11 de 
julho de 2012, as 10h00min, na sala da CPL. Em 03 de julho de 2012. Kécia Cristina Correia de Sousa 
Moreira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00029/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00029/2012, que objetiva: Melhoramento 
e recomposição de sistema de esgotamento sanitário em diversas ruas no município de Cajazeiras-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SANTANA 
CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 101.904,17.

Cajazeiras - PB, 26 de Junho de 2012
CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA - Prefeito Municipal de Cajazeiras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Melhoramento e recomposição de sistema de esgotamento sanitário em diversas ruas 

no município de Cajazeiras-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00029/2012.
DOTAÇÃO: 17.512.2032.2125 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO A REDE DE ESGOTA-

MENTO SANITARIO 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0 - RECUROS ORDINARIOS

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00075/2012 - 27.06.12 - SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

- R$ 101.904,17.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2012, que objetiva: aquisição de um veiculo 
automotor.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTI 
PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 27.500,00.

Cajazeiras - PB, 03 de Julho de 2012
CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA - Prefeito Municipal de Cajazeiras

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisição de um veiculo automotor..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2012.
DOTAÇÃO: 06.00 - SECRETARIA DE SAÚDE 01.00 - Fundo Municipal de Saúde 

10.301.1007.2120 - MATER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE SAÚDE F.R.2 - Recursos Saúde 
15% 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente 10.301.2026.2066 - MANTER AS ATIVI-
DADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00076/2012 - 04.07.12 - CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 27.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2012, que objetiva: Con-
tratação de empresa para o serviço de Reforma e Ampliação do Aterro Controlado na Zona Rural 
do Municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 169.892,36.

Cajazeiras - PB, 08 de Junho de 2012
CARLOS RAFAEL MEDEIROS DE SOUZA - Prefeito Municipal de Cajazeiras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o serviço de Reforma e Ampliação do Aterro Controlado 

na Zona Rural do Municipio.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 2.01 - SECRETARIA DE INFRA 

ESTRUTURA 04.122.1002.2044 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA 33.90.39.01 - MATERIAL DE CONSUMO 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

VIGÊNCIA: 150 (cento e cinqüenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00063/2012 - 11.06.12 - EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 169.892,36

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2012, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Expediente Diversos destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal-Araruna-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAURILIO DE ALMEIDA 
MENDES - R$ 163.286,90; RAISSA E BRAGA - R$ 45.470,00. Ficam desde já convidados os 
representantes das empresas acima mencionadas, objetivando a assinatura dos contratos objetos 
desta licitação num prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta.

Araruna - PB, 29 de Junho de 2012
WILMA TARGINO MARANHÃO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 022/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENVCIAL Nº 015/2012 de 01 de junho 
de 2012, com abertura para 15 de junho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 01.602.072/0001-71, e 
INSC. EST. nº. 16.114.438-1, estabelecida à Av. Senador Rui Carneiro,605 - Tambau, João Pessoa, 
Estado da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 27.400,00(Vinte e Sete Mil e Quatrocentos Reais 
);para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 03 de julho de 2012.
JOSE ARDISON PEREIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 024/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENVCIAL Nº 016/2012 de 05 de junho 
de 2012, com abertura para 21 de junho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Carrapateira, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 11.271.447/0001-11,  estabe-
lecida à Rua Dr. Batista Leite,57 - Centro, Bonito de Santa Fe, Estado da Paraíba , cujo valor da 
proposta é de R$ 19.200,00(Dezenove Mil e Duzentos Reais );para tomar conhecimento da nota 
do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob 
as penalidades da Lei.

Carrapateira PB, 03 de julho de 2012.
JOSE ARDISON PEREIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
EXTRATO DE CONTRATO

03/07/2012
PROCESSO Nº 022/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE 01  UM  VEICULO ZERO KM, DESTINADO 

AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIR e,
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE 01  UM  VEICULO ZERO KM, DESTINADO AO USO 

DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 27.400,00 (Vinte 
e Sete Mil e Quatrocentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 4.4.90.52 
- Equipamentos e Material Permanente. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 01/10/2012
SIGNATÁRIOS:

JOSE ARDISON PEREIRA - Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Pela Contratada

     
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

EXTRATO DE CONTRATO
03/07/2012
PROCESSO Nº 024/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para A LOCACAO DE 01  (UM)  VEICULO USADO, PARA USO DO 

GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIR e,
               JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME.
OBJETO: Contrato para Contrato para A LOCACAO DE 01  (UM)  VEICULO USADO, PARA 

USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, subordinado ao Gabinete do Prefeito.
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 19.200,00 

(Dezenove Mil e Duzentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31.12.2012
SIGNATÁRIOS:

JOSE ARDISON PEREIRA  - Pela Prefeitura Municipal de Carrapateira
JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME.   - Pela Contratada

     
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 027/2012, referente a 

Licitação (tipo menor preço), na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012 de 01 de junho 
de 2012, com abertura para 19 de junho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
SERVCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º 
10.997.953/0001-20, e INSC. EST. nº. 16.162.341-7, estabelecida à Sabino Coelho Guimarães nº 
287, Santa Cecília, Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 299.963,90(Du-
zentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e sessenta e Três Reais e Noventa Centavos);para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Monte Horebe PB, 04 de julho de 2012.
ERIVAN DIAS GUARITA
Prefeito Constitucional

                                          
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

EXTRATO DE CONTRATO
04/07/2012
PROCESSO Nº 027/2012
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012
INSTRUMENTO: Contrato para EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARA-

LELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB.
PARTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e,
              SERVCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
OBJETO: Contrato para EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-

PIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, subordinados a 
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 299.963,90 ((Duzentos e 
Noventa e Nove Mil, Novecentos e sessenta e Três Reais e Noventa Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 4.4.90.51 - Obras e Instalações.. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  03/07/2013.
SIGNATÁRIOS:

ERIVAN DIAS GUARITA - Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe.
SERVCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA.- Pela Contratada
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A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 8/07/2012 - RIO TINTO - 9h às 13h - Centro - Ruas: da Aurora, Deputado Balduino 
Minervino Carvalho, Santa Elizabeth, Santa Rita; SAPÉ - 8h às 14h - Avenidas: Antonio Justino, Belino 
Souto, Capitão Felix Antonio, Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Doutor Napoleão Laureano, 
Epaminondas de Menezes, Gentil Lins, Getulio Vargas, João Suassuna, José Claudino, Lauro da 
Silva Torres, Rio Branco, Fazendas: Santa Luzia, São Jose, Ruas: 13 de Maio, 15 de Novembro, 7 
de Setembro, Abílio Costa, Adelaide Chaves Araujo, Airton Senna da Silva, Alfredo Coutinho, Alzira 
Soares de Melo, Alzira Soares Diniz, Antonio Augusto Meireles, Antonio Batista dos Santos, Antonio 
Gomes de Melo, Antonio João de Sales, Antonio Nunes da Assis, Antonio Paulino Cunha, Antonio 
Pereira da Silva, Augusto Vieira, Aurora Soares Diniz, Balbino Alves Barbosa, Belizio Luiz de Mesquita, 
Carlos Alberto Soares de Melo, Coronel Antonio Pessoa, Coronel Antonio Uchoa, Cuba de Baixo, 
Cuba de Cima, da Linha, Damiana Soares de Pontes, Dina Maria de Jesus, Dom Adauto, Doutor Alceu 
Colaço, Doutor João Castro Pinto, Edite Pereira da Silva, Edite Pereira da Silva, Edmilson Cunha de 
Melo, Ednaldo Elias do Nascimento, Felix Dantas de Freitas, Flavio Ribeiro Coutinho, Francisco de 
Assis Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Felizardo da Silva, Francisco Madruga, Frede-
rico Ozanan, General Sabiniano Maia, Gama E Melo, Geraldo Rodrigues Batista, Gilberto Maria de 
Franca, Ivan Figueiredo de Albuquerque, Januario Gomes, Joana Marcolino da Silva, João de Sousa 
Falcão, João dos Santos, João Feliciano Filho, João Ferreira Alves, João Gomes Bezerra, João Gomes 
Ferreira, João Serafim Felix, João Suassuna, João Ursulo Ribeiro, Jornalista Antonio G Meireles, José 
Alves da Cruz, José Ayres de Alencar, José Cordeiro da Silva, José dos  Santos, José Francisco do 
Nascimento, José Galdino da Silva, José Marinho Falcão, José Mendes de L Sobrinho, José Ricardo 
Fonseca Baunilha, José Rodrigues Chaves, José Semiao dos  Santos, Joselito Pessoa da Cunha, 
Julio Rique Ferreira, Juscelino Kubitscheck, Lourenço F Macedo, Lourival Lacerda, Luiz Barbosa da 
Silva, Luiz Guedes de Carvalho, Luiz José de Medeiros, Manoel Antonio Fernandes, Manoel Dantas 
Batista, Manoel Gomes da Silva, Manoel Inácio de Araujo, Manoel Pereira Menezes, Manoel Rozendo 
Chaves, Marcia Fernandes, Marcos Francisco Lopes, Maria Eunice Meireles, Maria Feliciano da Silva, 
Maria Laura Matias, Marluce Leitão de Oliveira, Michel Nunes Assis, Normando Matias da Silva, Nova 
Descoberta, Orcine Fernandes, Oscar Mota de Souza, Osvaldo Pessoa, Osvaldo Pessoa, Otaviano 
Gomes Trindade, Padre Zeferino Maria, Pedro Barbosa de Lima, Pedro Celestino, Pedro Honório, 
Peregrino de Carvalho, Presidente Getulio Vargas, Professor Manoel Juvencio, Professora Maria do 
Céu M Franca, Professora Maria José de Sousa Justino, Reginaldo Ramos Pontes, Renato Ribeiro 
Coutinho, Sara Kubistcheck, Semeão Leal, Severino Batista da Silva, Severino Ferreira de Figueire-
do, Severino Serafim Felix, Professor Severino Tavares de Sá, Simplicio Coelho, Sindio Figueiredo, 
Tiradentes, Urbano Guedes, Vereador Antonio Pessoa, Vereador José Candido de Oliveira Sobrinho, 
Vicente Fagundes, Sítios: Alagoinha, Sossego.

SEGUNDA-FEIRA, 9/07/2012 - ACAÚ - 15h às 16h30 - Avenida: Beira Mar, Ruas: Almirante Taman-
daré, Barão do Triunfo, da Grama, da Pontinha, da Praia, dos Navegantes, Governador Pedro Gondim, 
Nossa Senhora das Graças, Nair Gomes de Medeiros, Pedro Silva, Rio Branco; CAAPORÃ - 14h às 
17h - Centro - Avenida: Caapora; ITABAIANA - 14h às 17h - Sítio: Cariata; JOÃO PESSOA - 4h30 às 
9h - Tambaú - Avenidas: Antonio Lira, Nossa Senhora dos Navegantes, Rua: Helena Meira Lima - 8h 
às 10h - Cruz das Armas - Avenidas: Centenário, Cruz das Armas, Presidente Felix Antonio, Silva 
Mariz, Mercado Público De Cruz Das Armas, Ruas: Abel da Silva, José Firmino de Oliveira - 9h às 
13h - Bairro das Indústrias - Granjas: Barra do Boi, Itabuna, Santa Terezinha, Rua: Florestal - 10h30 às 
12h30 - Cruz das Armas - Avenidas: Centenário, Cruz das Armas, Pombal, Silva Mariz, Rua: Buenos 
Aires - 13h às 17h - Jardim Cidade Universitária/Bancários - Ruas: Adolpho Ferreira Soares Filho, 
Claudio da Silva Aragão, Comerciante José Florentino Andrade, Desembargador Aurélio Moreno de 
Albuquerque, Francisca Dantas Souza, Inácio Ramos de Andrade, Joaquim Pereira da Silva, José 
Nilson Santiago, Luiz José Batista, Luiz Moreira Gomes, Manoel Belarmino de Macedo, Maria Aurora, 
Pedro Juscelino de Aquino, Professora Carmen Moreira Coutinho, Pastor Rodolfo Beuttemuller, Wal-
fredo Macedo Brandão - 14h às 16h - Cruz das Armas/Cristo - Avenidas: Alcides Bezerra, Centenário, 
Cruz das Armas, Lima Filho - 14h às 16h - Mangabeira/José Américo - Avenida: Santa Barbara, Ruas: 
Antonieta Satiro, Formosina M da Conceição, General Ivo Borges da Fonseca, João Viegas de Oliveira, 
José Adriano Teodósio, José Targino de Castro, Julieta Goncalves Resende, Luiz Gonzaga Mendes 
Lira, Oziel Regis da Silva, Rafael Correia Oliveira, Santa Terezinha, Tenente Luis Batista Oliveira, 
Teresinha Batista Oliveira - 15h às 16h30 - Tambaú - Avenidas: Presidente Café Filho, Ruas: Helena 
Meira Lima, Silvino Lopes; MAMANGUAPE - 10h às 14h - Sítios: Alagoa, Mendonça; MOGEIRO - 10h 
às 11h - Sítio: Guararema; SALGADO DE SÃO FELIX - 8h às 10h - Sítio: Dois Riachos. 

TERÇA-FEIRA, 10/07/2012 - ITAPOROROCA - 14h às 17h - Sítio: Palmeiras; JACARAÚ - 8h às 
12h - Fazenda: Salgado, Rua: Antonio Diogo, Sítios: Jatobá dos  Coremas, Lagoa de Dentro, Pariri, 
Pirari; JOÃO PESSOA - 7h às 12h - Bairro Dos Ipês/Mandacaru - Avenida: Presidente Tancredo Neves, 
Ruas: Professora Maria Ester Bezerra Mesquita, Professora Mocinha Avelar - JP 8h às 10h - Valentina 
- Ruas: Carlos Neves da Franca, Comerciante Manoel Laurindo, Cônego Luiz Gonzaga de Oliveira, 
Doutor Valdevino Gregório Andrade, Luiz Gonzaga de Oliveira - 10h30 às 12h30 - Valentina/Gramame 
- Ruas: Ana Leal Correia, Ana Marinho da Costa, Funcionário Público Paulo Antonio Bastos Portela, 
João Batista Teixeira Carvalho, Monte Horebe - 14h às 17h - Bessa/Aeroclube/Manaíra - Ruas: Flavio 
de Melo Uchoa, Ulrico Oliveira Cavalcanti, Vereador Gumercindo Barbosa Dunda - 14h às 17h - Bairro 
dos Ipês - Avenida: Presidente Tancredo Neves, Ruas: Professora Maria Ester Bezerra Mesquita - 14h 
às 16h - Mangabeira VIII/Cidade Verde/Costa do Sol - Avenida: Jatobá, Ruas: Babosa Branca, das 
Cerejas, das Ericas, das Nolinas, das Peperonias, das Pupunhas, dos  Caetés, Maria Ferreira Leite, 
Telegrafo Chateaubriand Brasil Filho - 14h às 16h - Valentina - Fazenda: Canguru, Ruas: Abdias 
Monteiro de Farias, Alina Saraiva de Oliveira, Anésio Coelho Pereira, Bancário Antonio Macau, Eraldo 
Ferreira do Nascimento, Francisco Tavares Silva, Funcionário Publico Antonio Bastos, Funcionário 
Publico Paulo Antonio Bastos Portela, Hegel Marx Saraiva de Almeida, Luiz Aureliano da Silva, Luiz 
Spinelli , Pedro Nolasco de Menezes Filho, Wiviane de Matos Pontes de Freitas; MOGEIRO - 10h 
às 14h - Sítios: Lagoa de Dentro, Salgadinho; SANTA RITA - 8h às 12h - Tibirí II/Jardim Europa I - 
Avenidas: Guarabira, João Pessoa, Ruas: Araçagi, Carrapateiras, Coremas, Cruz do Espírito Santo, 
Cubati, Deputado Clodomiro Leite, Guarabira, Ibiara, Simon Bolívar.

QUARTA-FEIRA, 11/07/2012 - JACARAÚ - 8h às 11h30 - Centro - Ruas: 24 de Agosto, João 
Evangelista, José da Costa Lima, José Lima Cavalcante, Luis Fernandes, Luis Francelino Oliveira, 
Luiz Francelino de Pontes, Presidente Getulio Vargas, São Luis, Severino Lourenço, Sítios: Corujas, 
Pouso Alegre; JOÃO PESSOA - 8h às 11h30 - Bairro dos Ipês/Bairro dos Estados - Ruas: Antonio 
Vitorino de Souza, João Marsicano, Joaquim Antonio Marques, José Peregrino Montenegro, Luiz 
Francisco Bezerra, Manoel Caldas Gusmão, Odon Carvalho, Otaviano Maroja Alencar, Otavio Me-
deiros de Alencar, Professora Maria Ester Bezerra Mesquita, Professora Mocinha Avelar - 8h às 12h 
- Bessa - Ruas: José Simões de Araujo, Josué Guedes Pereira, Ozório Queiroga de Assis, Vicente 
Ielpe - 8h às 10h - Valentina - Avenida: Frei Galvão, Ruas: Comerciante Álvaro Antero Nascimento, 
Cuiabá, Flodoaldo Peixoto Filho, João B Nascimento , Maria das Neves Medeiros Rodrigues, Nossa 
Senhora de Nazaré, Santa Filomena, Santo Onofre, São Dimas, Santa Edwirgens, Santa Rita dos  
Impossíveis, Santa Terezinha do Menino Jesus, Santo Expedito, Tenente Horacio Salusantaiano da 
Cosanta, Sítios: Gravata - 10h30 às 12h30 - Valentina/Gramame/Loteamento Gira Sol - Ruas: Antonio 
Paulino Pereira, Domestica Alcina dos  Santos Araujo, Embaixador Sergio Vieira de Melo, Francisco 
Rodrigues Filho, Lutembergue de Araujo Cavalcante, Maria Acácio de Sá, Maria de Lourdes Silva, 
Marisa Alves Bronzeado, Santa Edvirges, Sebastião Caldeira - 14h às 16h - Boa Esperança/Valentina 
- Avenida: Belo Horizonte, Ruas: Gumercindo Leite Sobrinho, Recife, São Luis, Sebastiana Santina 
de Araujo Ferreira - 14h às 16h30 - Jardim Veneza - Ruas: Clara Camarão, Comerciante Antonio 
Francisco da Silva, Escritor Neves Junior, Ex Combatente José Claudino Bezerra Filho, João Batista 
da Silva, João Galdino da Silva, Marilene dos  Santos Marinho Silva, Teodósio de Oliveira Ledo - 14h 
às 17h - Paratibe/Monsenhor Magno - Ruas: Antonio José Moreira, Domingos José da Paixão, Fabio 
Alexandre Seabra Peixoto, José Leandro de Carvalho, Nelita Leopoldina Machado, Telégrafo Cha-
teaubriand Brasil Filho, Vereador Edward da Silva; PITIMBÚ - 8h às 12h - Assentamento: Andrezza, 
Sítios: Andreza, Mucatu, Palmeira, Palmeiras; SALGADO DE SÃO FELIX - 9h às 13h - Sítios: Piabas.

QUINTA-FEIRA, 12/07/2012 - ALHANDRA -14h às 17h - Alhandra - Rua: São Pedro, Fazenda: São 
Pedro, Rua: Sítio Buraco d’água; BAYEUX - 8h às 11h30 - Mario Andreazza - Ruas: Erlon Fabio de 
Araujo Rocha, Escritor Olavo Bilac, Julio Cesar, Maria Auxiliadora Silva, Presidente Getulio Vargas, 
Senador Humberto Lucena, Severina Bila; CABEDELO - 14h às 17h - Jardim Manguinho/Camalau - 
Ruas: Ernani Siqueira; CONDE - 10h às 14h - Jacumã - Loteamento: Vilage de Jacuma, Ruas: Colet 
Benedito de Oliveira Fialho; JOÃO PESSOA - 8h às 10h - Boa Esperança/Valentina - Ruas: Aracaju, 
Francisca Sales, Genival Duarte de Medeiros, Hermenegildo Francisco da Cruz, Joaquim Galdino 
de Araujo, José Rodrigues Matos, Manoel Henrique dos  Santos, Marcos Albino Rafael, Maria da 
Conceicao Nóbrega, Maria de Lourdes Silva, Maria Luiza da Conceição, Rita Porfírio Chaves, Seve-
rina Crispim Veras - 10h30 às 12h30 - Valentina/Boa Esperança - Ruas: Ademar Bezerra Medeiros, 
Aracaju, Belém, Cuiabá, Doutor Edmilson Cunha, Francisca Sales, Heleno Goncalves Dias, João 
Targino da Silva, Manoel Zito de Lucena, Paraná, Radialista Newton Junior, Rita Porfírio Chaves, 
Severina Crispim Veras, Sítio: Cajueiro- 14h às 16h - Boa Esperança/Valentina - Ruas: Ademar Bezerra 
Medeiros, Aracaju, João Targino da Silva, Núbia Cristiane dos  Santos Bastos, Rosalva Nepomuceno 
do Nascimento; SAPÉ - 9h às 13h - Sítios: Carrasco de Inhaua, Inhaua; SOBRADO - 8h às 12h - Rua: 
José F dos  Santos, Sítios: Areia Vermelha.

SEXTA-FEIRA, 13/07/2012 - 
CAAPORÃ - 14h às 17h - Granja: São Domingos; CONDE - 8h às 12h - Gurugi - Rua: São Jose, 

Sítios: Agrovila do Porto, Guaxiduba, Gurugi II, Ipiranga - 13h às 17h - Jacumã - Ruas: Abílio dos  
Santos Ribeiro, Ilza Ribeiro, José Miguel dos  Santos, Margarida Alves Santos, Principal, Professora 
Maria Amélia, Sítios: Itaipava, Madureira; ITAPOROROCA - 8h30 às 12h - Sítio: Quatigereba; JOÃO 
PESSOA - 8h às 10h - Tambiá - Ruas: Deputado Barreto Sobrinho, Felipeia, Oswaldo Cruz - 8h às 
12h - Valentina/Paratibe - Ruas: Antonio Marques de Souza, Carlos Antonio dos  Santos, da Caxeita, 
da Garca Branca Pequena, do Urucum, Ipê Amarelo, João Amaro de Brito, José Luiz de Albuquerque, 
Oscar Lopes Machado, Pinheiro do Paraná, Rafael Antonio dos  Santos, Rita Alves da Costa, Sibipi-
runa - JP 9h30 às 12h30 - Tambiá - Ruas: Agropecuarista Sindio Figueiredo, Alice Maria Conceicao, 
Damiana Maria de Lima, Felipeia, Juvêncio Mangueira Carneiro, Luiz Oliveira da Silva, Maria Alice 
Conceicao, Maria José do Espírito Santo, Maria José Ferreira da Silva, Oswaldo Cruz, Professora 
Idalina Luiza Leadebal Bonifacio, Tereza da Costa Silva - 13h às 16h - Roger/Tambiá - Parque Arruda 
Câmara(Bica), Rua: Raul Henriques de Sá - 5h às 17h - Jardim Cidade Universitária/Bancários - Ruas: 
Adalgisa Luna de Menezes, Bacharel Wilson Flavio Moreira Coutinho, Eugenio Carneiro Monteiro, 
Nathalia Nóbrega Seixas, Pedro Franca Macedo, Tenente Francisco Assis Moreira; LUCENA - 8h às 
12h - Camaçari - Rua: Maçon Olegário Lins Silva; MAMANGUAPE - 9h às 13h - Sítio: Mendonça.

SÁBADO, 14/07/2012 - ITABAIANA - 7h às 12h - Alto Alegre/Trecho Da Rodovia PB-054 - Avenidas: 
Brasília, Deputado Adauto Pereira de Lima, Estrada Para Mogeiro, Ruas: Francisco Sotter, Hilário 
A Souza, João Rodrigues de Almeida, Roberval Sergio da Silva, Sítio: Chan; JOÃO PESSOA - 8h 
às 10h - Roger/Padre Zé/Tambiá - Avenida: Desembargador Boto de Menezes, Rua: Professora 
Antonia Rangel de Farias - 9h às 13h - Roger - Ruas: 19 de Marco, Genésio de Andrade, Henrique 
Dias, João Ramalho, Salvado, Albuquerque - 10h30 às 12h30 - Avenidas: Monsenhor Walfredo Leal, 
Princesa Isabel; PEDRO RÉGIS - 14h às 17h - Ruas: José Alexandre Filho, Miguel Braz, Senador Ruy 
Carneiro, Severino Pereira; SANTA RITA - 9h às 13h - Tibiri - Avenidas: Campina Grande, Guarabira, 
João Pessoa, Ruas: Antenor Navarro, Ataíde de Brito, Boa Ventura, Centenário, Cidade de Puxinana, 
Diamante, Governador Ivan Bichara, Guarabira, Jerico, Juazeirinho, Pedro dos  Santos, Santana dos  
Garrotes, Sítios: Jerico, Juazeirinho.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 8/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 6h às 8h - Centro/Catolé - Avenidas: João Suassu-
na, Presidente Epitácio Pessoa, Presidente João Pessoa, Ruas: Deputado Ascendino Moura, Iremar 
Vilarim - 7h30 às 11h - Bela Vista/Prata - Rua: Montevidéu - 8h às 11h - Avenida:  Presidente Epitácio 
Pessoa, Presidente João Pessoa, Ruas: 7 de Setembro, João Leôncio, Professor Mauro Luna.

SEGUNDA-FEIRA, 9/07/2012 - BOA VISTA - 14h30 às 15h - Chácara: Santa Rosa, Fazenda: 
Casa Nova, Sitio: Malhadinha; CAMPINA GRANDE - 8h às 11h - Velame/Catingueira - Avenidas: 
Alça Sudoeste, Presidente Juscelino Kubitschek, Rua: Distrito Industrial da Catingueira - 8h às 10h 
- MASSARANDUBA - Sítio: Cafula - 14h às 17h - Sítio: Marinho - 13h às 15h - Jardim Paulistano/
Tambor/São José - Avenida: Assis Chateaubriand, Ruas: Claudino Gabino de Oliveira,, Inácio 
Clementino de Souza, Prefeito Antonio Luiz Coutinho, Sergipe.

TERÇA-FEIRA, 10/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 7h às 11h - Liberdade/Jardim Paulistano 
- Avenida: Amazonas, Ruas: Josefina Maria da Conceicao, Manoel Leonardo Gomes, Severino 
Galileu - 8h às 10h - Catolé/Severino Cavalcante - Ruas: Beatriz Ernesto Leal de Melo, Edmundo 
Pereira de Assis, Francisco Zeca Silva, Izabel Silveira Guimarães, Jaime Barbosa da Silva, João 
de Lemos Pessoa, Luiz Sodré Filho, Nazinha Goes Albuquerque, Petronila de Farias, Professora 
Severina Ramos da Silva, Wilson Furtado - 14h às 16h -Cruzeiro/Distrito Industrial - Avenida: João 
Wallig, Ruas: Beltrano F de Castro, Farmacêutico João Nóbrega, João Joviano Medeiros, Maria da 
Conceicao Cunha, Rosa Farias Dantas; QUEIMADAS - 8h às 11h - Centro - Avenida: Presidente 
Juscelino Kubitschek, Ruas: Braz Cardoso Taveira, Carlos Ernesto de Melo, Cecília Barbosa de 
Melo, José A  Albuquerque, José Ferreira Dantas, Juscelino Kubitschek, Maria do Socorro Albino, 
Orlando Ramos, Rio de Janeiro.

QUARTA-FEIRA, 11/07/2012 - BOA VISTA - 13h30 às 15h - Chácara: Santa Rosa, Fazenda: Casa 
Nova, Sítio: Malhadinha; CAMPINA GRANDE - 13h às 16h - Jardim Tavares/Alto Branco - Avenida: 
Tavares, Ruas: Antonio Catao, Clementino Siqueira, José Alves Sobrinho; QUEIMADAS - 8h às 
11h - Sítio: Alto dos Cordeiros.

QUINTA-FEIRA, 12/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 5h às 7h - Bela Vista/Prata - Ruas: Auta 
Leite, José de Alencar, Otilia Donato - 8h às 10h - Santa Rosa/Vila Cabral - Rua: São Pedro - 8h às 
12h - Redentorista/Bodocongó/Araxá - Avenida: Doutor Francisco Pinto, Ruas: Brigadeiro Eduardo 
Gomes, Clementino Candido Fernandes, Gildete Dias Dutra, Maria Andrade do Nascimento, Porfírio 
Catao, Prefeito Antonio Pereira Diniz, Professor Olavo Cruz; MASSARANDUBA - 8h às 10h - Rua: 
Ney Câmara, Sítio: Tigre.

SEXTA-FEIRA, 13/07/2012 - BOA VISTA - 13h às 16h - Centro - Ruas: Antonio Trajano de Lima, 
Arnaldo Pereira de Almeida, Bom Jesus, Jerônimo Marinho Gomes, João A Brasileiro , João Sobreira 
Leite, Luis Bento Sampaio, Mãe Luiza, Manoel Benedito Sobrinho, Manoel Relâmpago, Maximino 
Soares de Almeida, Simão Almeida, Simão Pereira de Almeida, Simão Pereira de Araujo; CAMPINA 
GRANDE - 8h30 às 12h - Granja: Invernada, Sítios: Jenipapo, Samambaia, Várzea Porteira, Veado; 
MASSARANDUBA - 7h30 às 8h40 - Ruas: Canta Galo, Sítios: Cachoeira de Pedra D’água, Canta 
Galo, Gravatar, Gravatar do Cumbe, São Miguel.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de  energia, 
para execução de  serviços de  manutenção e melhorias na rede de  distribuição, nos seguintes 
dias, horários e locais da  área CENTRO:

DOMINGO, 08/07/2012 - CUITÉ - 05h30 às 10h30 - Avenidas: 1, Cabo Branco, Canal, Petrônio 
Figueiredo, Sesquicentenário, Caetano da ntas, Praças: Barão do Rio Branco, Claudio Gervasio 
Furtado, Ruas: 1 de  Novembro, 15 de  Novembro, 17 de  Julho, 19 de  Julho, 7 de  Setembro, 7 
de  Setembro, Adauto Soares, Alcides Souto, Aniceto Pereira, Antonio José de  Oliveira, Antonio 
Marques Leite, Barão do Rio Branco, Basílio Fonseca, Benjamin Constante, Benjamin Constant, 
Caetano da ntas, Claudio Gervasio Furtado, da  Cruz, do Centro, Floriano Peixoto, Floriano Peixoto, 
Francisco Barbosa, Francisco de odoro da  Fonseca, Francisco Franklim Furtado, Francisco Patrício 
de  Araujo, Francisco Soares, Francisco Theodoro da  Fonseca, Genival Menezes Furtado, Getulio 
Vargas, Janduhy Carneiro, João  de  Barros, João  Teodósio, José Caetano Dantas Correia, José 
Cordeiro Sousa, José Jandui Carneiro, José Salvador, José Saraiva, José Vitorino, José Vitorino, 
José Vitorino de  Medeiros, Joventino Ferreira de  Medeiros, Joventino S. de  Medeiros, Manoel 
Casado Nobre, Manoel Clementino Medeiros, Manoel Felipe dos  Santos, Maria da  Luz Gomes, 
Messias Castilho, Ministro José Américo de  Almeida, Napoleão Laureano, Onaldo Venâncio dos  
Santos, Orlando V. dos  Santos, Pedro Barbosa, Pedro Viana, Petrônio Figueiredo, Plácido Almeida, 
Presidente Epitácio Pessoa, Presidente Getulio Vargas; AREIA - 7h30 às 8h - Ruas: Prefeito Pedro 
da  Cunha Lima, Floriano Peixoto; SOLANEA - 8h às 11h30 - Ruas: 26 de  Novembro, Celso Cirne, 
José Amâncio Ramalho, 5 de  Agosto, José Pessoa da  Costa, Candido de  Souza, 13 de  Maio, 
Praça: 26 de  novembro; GUARABIRA - 8h30 às 12h - Avenida: Padre Inácio de  Almeida, Ruas: 15 
de  Novembro, Coronel João  Pimentel, Francisco Ferreira Damião, João  Batista de  Amorim, João  
Pimentel Filho, José da  Cunha Rego, José Epaminondas, Professor João  Epifanio da  Costa, Sa 
Benevides, Severino Damião Sobrinho; ESPERANÇA - 8h30 às 12h - Ruas: Alfredo Regis Malaquias, 
Floriano Peixoto, Juscelino Kubistchek, Maria Bezerra, Napoleão Laureano, Alfredo Malaquias, 
Maria Bezerra, Praça: Alfredo Regis; REMIGIO - 9h30 às 10h - Ruas: Adauto Teixeira de Araujo, 
Camilo Cirilo da  Costa, Esmerino Pereira, Euclides Camilo de  Souza, Manoel Bento Cavalcante, 
Manoel Cavalcante, Mosteiro João  Coutinho, Natal, Paulo Cabral Vitorio, Padre Cornélio, Ranieri 
Vitorio Rodrigues, Rosa Barbosa Vitorio, Rosa de  Jesus Sacramento, Tota Freire, 1 de  Novembro.

SEGUNDA-FEIRA, 09/07/2012 - SOLANEA - 8h30 às 12h - Sítio: Lajes; JUAREZINHO - 8h30 às 
12h - Ruas: 7 de Setembro, 29 de Outubro, Antonio Marinheiro, Direnaldo F. Vasconcelos, do Sol, 
João Capitulino, João Crisostomo Ribeiro Coutinho, João Crisostomo Xavier, João  Rodrigues Santos, 
José Elias de Souza, José Ferreira Tavares, José Lino da  Silva, José Tavares, Manoel Vital, Miguel 
Lucena, Miguel Lucindo, Pedro Avelino Lucena, Prefeito Severino Marinhe, Severino Marinheiro, 
Siqueira Campos, Wamberto Clementino Batista; BELÉM - 8h30 às 11h - Belém/Trecho Da Rodovia 
PB-55, Sítios: Cafelix, Mufumbo, Mufumbo I, Mufumbo II, Mufumbo VI, Mufumbo VII, Mufumbo VIII, 
Retiro, Santo Antonio, Suspiro, Tapera II; PICUÍ - 9h às 10h30 - Condomínio: Benedito Cavalcante, 
Ruas: Benedita Henriques da  Costa Ferreira, Carlos Macieira, Doutor Elisiario Marcos Batista, 
Higino Macedo, Manoel Henrique da Costa, José Leal, Porfírio Felix de  Mede, Roldão Zacarias de 
Macedo; SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - 8h às 11h30 - Ruas: Antonio Ventura Caraciolo, da 
Ponte, do Hospital, Florêncio Souza Lima, Franklin Bezerra Neves, Isaura Juvino da  Silva, José 
Lafaiette, Sátiro Feitosa, Vicente Pedro, do Gás, do Hospital, Francisco B. Neves, Nilo Feitosa, Sátiro 
Feitosasítio, Carnaúba, Praça: Coronel Nilo Feitosa - 13h30 às 17h - Praça: Coronel Nilo Feitosa, 
Ruas: Abelardo Costa Leitão, Artur da  Costa Leitão, Bahia, da  Bananeira, da  Olaria, do Campo, 
do Coqueiro, do Sol, Doutor Andre Bezerra, Mariano Flor dos  Santos, Vicente Melo, Vicente Pedro, 
Arco Verde, da  Baraúna, do Açude, do Barreiro, Nilo Feitosa, Nova, Rosa Reis de  Lima; NOVA 
PALMEIRA - 13h30 às 15h - Fazenda: Corredor de  Cima, Ruas: Corredor de  Baixo, Pedra Branca, 
Sítios: Angicos, Barreiras, Cachoeira, Canoas, Capoeiras, Corredor, Corredor de  Baixo, Corrinchoa, 
Coruja, Corujinha, Corujinha de  Baixo, Curujinha de  Baixo, Melo, Mirador, Pedra Atravessada, 
Pedra Branca, Poço do Melo, Primavera, Quixaba, Saco, Saco do Cipó, Saco do Feijão, Saquinho, 
Saquinho III, Serrinha; ALAGOA GRANDE - 9h30 às 11h - Sítios: Quitéria, Vertente, Bom Jesus, 
Ariticum - 9h às 12h30 - Conjunto Aguinaldo Veloso Borges, Ruas: Agnaldo Veloso Borges, Alfredo 
Martins de Albuquerque, Bento Francisco de Medeiros, Bezinha Farias, Eliane Nóbrega de  Araujo 
Pereira, Enedino Alves de  Macedo, Genival Silva Melo, Joaninha Moreira, João  Neponuceno, Jorge 
Marques Bezerra, Maria Madalena Pereira Oliveira, Orlando Falconi, Padre Cícero, Pedro Lins de  
Albuquerque, Terezinha Bernadino da  Silva, Renato Sobral; - 10h30 às 11h - Sítio: Guararema - 13h 
às 15h - Sítios: Bombocadinho, Cabacinha, Cabaços, Cachoeira Branca, Caldeirão, Maxinare, Patos, 
Retiro, Riacho do Tamanduá, Salgadinho - 13h30 às 17h - Sítio: Paquivira; GADO BRAVO - 14h30 
às 17h - Sítio: Gado Bravo; TACIMA - 14h30 às 17h - Sítio: Lajedo.

TERÇA-FEIRA, 10/07/2012 - TACIMA - 8h às 12h30 - Ruas: de Jaime Andrade Rocha, Gover-
nador Pedro Moreno Gondim, Joaquim Lins Albuquerque, José Lins Irmão, Manoel Anselmo, Santa 
Rita; CARAUBAS - 8h30 às 12h - Ruas: Vereador José Fernandes do Nascimento; GUARABIRA 
- 8h30 às 12h - Avenida: Sabiniano Maia, Ruas: Antonio Diogo, Augusto de Almeida, Eugenio Maia 
de Carvalho, João Gregório, Joca Ataíde, José Álvares Trigueiro, José Epaminondas, Napoleão 
Laureano, Ulisses Meneses de Freitas; LAGOA DE DENTRO - 9h às 12h30 - Sítio: Boa Vista, Vila: 
Boa Vista; BELÉM - 9h30 às 11h - Sítio: Cardoso; GADO BRAVO - 9h30 às 12h - Rua: São Bento, 
Sítio: São Bento; MOGEIRO - 10h30 às 14h - Sítios: Lagoa do Ferreiro, Salgadinho; COXIXOLA 
- 13h30 às 16h30 - Avenida: Joaquim Zeca, Ruas: de Deputado Álvaro Gaudêncio, Nova, Distrito: 
Nova Coxixola, Vila: Coxixola; SOLANEA - 14h30 às 17h - Sítio: Vidal.

QUARTA-FEIRA, 11/07/2012 - ARAÇAGI - 08h30 às 12h - Agrovila: Mulunguzinho, Fazenda: 
Riacho Grande, Sítios: Agrovila, Balanço, Mercador, Mulungunzinho, Riacho Grande, Taumata, 
Taumata de Cima, Várzea de Jurema; GURJÃO - 08h30 às 11h - Ruas: Antonio Coutinho, do 
Escurrega, João  Medeiros Ramos, José Ramos Gurjao, Luiz de  Farias Gurjao, Manoel Henriques 
Freitas, Professor Luiz de  Queiroz, Professora Genuína Pessoa, Severino Borges Nóbrega, Valdeci 
Borges Nóbrega, Vicente Borges Coutinho Sítio: Maria Jose; PICUÍ - 09h às 11h30 - Praça: Ananias 
Pereira, Ruas: Ananias Pereira, Antonio Dionísio de  Macedo, Capitão José de Barros, Coronel An-
tonio Xavier, Coronel José Mauricio Costa, Coronel Manoel Lucas, Ferreira de  Macedo, Francisco 
Chagas, Francisco Clementino Dantas, Maria Amélia de Lima, Otavio Henriques, Otílio Pinheiro, 
Paulo Macedo, Sargento Silvino de Macedo, 10 de  Novembro, Antonio Dionísio, Antonio Xavier, 
Floriano Peixoto, Francisco da s Chagas D, Joaquim Maia, José Mauricio, Vicente Ferreira de Maria; 
MULUNGU - 09h30 às 11h - Sítios: Poço de  Pedra, Tigre - 14h30 às 17h - Fazenda: Utinga, Sítio: 
Utinga; AROEIRAS - 14h30 às 16h30 - Pátio Da Feira, Ruas: Bela Vista, do Campo, Laurentino 
Varejão, Monte Castelo, Presidente Epitácio Pessoa, São Marcos, São Timóteo.

QUINTA-FEIRA, 12/07/2012 - PRATA - 7h às 11h30 - Fazendas: Matarina, Mugiqui, Tapuio, Rua: 
Presidente João Pessoa, Sítios: Balanço, Barra, Barra da Matarina, Boa Sorte, Catuca, Cinco Vacas, 
Espanha, Frade, Gabriel, Pereiros, São Francisco; MONTEIRO - 7h às 11h30 - Ruas: Antonio Walter 
de  Freitas, Santa Catarina, Batizar, Sítios: Barro de  Santa Catari, Barros, Batizar, Furna D’água, 
Gameleira, Ilha Nova, Louro, Macapá, Mocambo, Olho D’água do Morcego, Olho D’água, Olho 
D’água do Neto, Pindurao, Ribeira, Santa Catarina, Tungao; BARRA DE SANTA ROSA - 7h30 às 
13h - Chácara: Santa Ana, Sítios: Balanço, Barbosa, Cabeça de  Vaca, Caiana, Caiana II, Catolé, 
Jerimum, Malhada Riacho do Sangue, Manchinha, Xique Xique; ARAURUNA - 7h30 às 12h - Ave-
nida: Semeao Leal, Fazenda: Varelo, Ruas: Edite Pinheiro de Assis, Pedro Bezerra Silva, Perilo 
de Oliveira, Presidente João Pessoa, Semeao Leal, Sítios: Alto Grande, Baixo do Jucar, Caridade, 
Varelo, Varelo de Cima; ARAÇAGI - 9h30 às 11h - Fazenda: Santa Lúcia, Rua: Santa Lúcia; ARO-
EIRAS - 9h30 às 11h45 -Sítios: Mirador, Mirador II - 14h30 às 17h - Sítio: Jucazinho, Rua: Monte 
Castelo; TAVIMA - 14h30 às 17h - Sítio: Vazante.

SEXTA-FEIRA, 13/07/2012 - SUMÉ - 7h às 10h30 - Avenida: 1 de Abril, Praça: Adolfo Mayer, 
Ruas: 1 de  Abril, Aleixo Bezerra, Alice Japiassu de Queiroz, Antonio Rodrigues Santos, Augusto 
Santa Cruz, José de  Gouveia, Manoel Severo; CUITÉ DE MAMANGUAPE - 8h30 às 13h - Sítios: 
Cuité, Lagoa Grande, Jacinto, Barro Vermelho; ARAÇAGI - 8h30 às 13h - Localidade Riachão - Sítios: 
Carreiro, Jacinto, Riachão, Riachão de  Baixo, Riachão de  Cima; SOLANEA/SERRARIA - 9h30 
às 11h - Sítio: Jacaré; GADO BRAVO - 9h30 às 10h30 - Sítio: Pedra d’Água - 13h30 às 14h - Sítio: 
Guaribas de Baixo; BANANEIRAS - 14h30 às 17h - Sítio: Lagoa da Taboca.

SÁBADO, 14/07/2012 - CACIMBA DE DENTRO - 7h às 10h30 - Ruas: Francisco Gomes de 
Azevedo, Novo Horizonte, São Pedro, do Matadouro, sítio: Lagoa de Pedra; ALAGOA GRANDE 
- 8h30 às 11h - Rua: Rui Barbosa BELÉM - 8h30 às 12h - Ruas: Abdias Machado, Antonio Davila 
Lins, Claudio Cantalice Viana, do Campo, João Batista da Silva, Santa Helena, sítio: Picadas; 
CAIÇARA - 9h30 às 13h - Ruas: Antenor Navarro, da Areia, José Antonio Neves, Presidente João 
Pessoa, São Miguel, Severino Francisco Regis.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de  qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de  Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da  Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 8/07/2012 - CAJAZEIRAS - 6h às 11h/14h30 às 16h30 - Cristo Rei/Centro/Espe-
rança - Ruas: 26 de Julho, 4 de Outubro, Arquimedes Gomes de Souza, Beliza Marques Galvão, 
Colina da Assunção, Doutor José Guimarães Braga, Doutor Líbio Brasileiro, Eduardo Alves Gomes, 
Elizario Leitão da Costa, Erenice Ferreira, Felismino Diniz, Gabriel Moises de Sousa, Germiniano 
de Souza, João Andrade, João Rodrigues Alves, Joaquim Manoel Mangueira, Manoel de Medeiros, 
Mario Moura Rolim, Nilson Manoel de Sousa, Odilon Cavalcante, Patrício de Barros, Paulo Pires 
Ferreira, Sabino Assis, Tenente Arsênio - 8h30 às 13h - Camilo de Holanda - Ruas: 21 de Abril, 
Anísio Rolim, Engenheiro Carlos Pires de Sá, João Vieira Carneiro, Romualdo Rolim, Tiburtino 
Cartaxo, Sítio: Angicos; CONCEIÇÃO - 8h às 13h - Fazendas: Nova, Ruas: Amâncio Nuto, Antonio 
Gonzaga, Antonio Pereira Frade, Capitão João Miguel, Padre Manoel Otaviano, Prefeito Unias 
Ramalho, Presidente João Pessoa, São Jose, Teodomiro Ramalho Rangel, Sítios: Açudinho, Alto, 
Alto dos Bois, Antonio Pedro, Apipocos, Baixo , Barriguda, Bebedor de Pedra, Boa Vista III, Cabaça 
dos Xavier, Cabaças, Cajá, Canas, Canoa dos Lourenços, Capoeira, Capoeiras, Crispim, Engenho 
de Serra Pintada, Engenho Velho, Faustino, Fazenda Nova, Flamengo, Fortuna, Gameleira, Inveja, 
Lagoa dos Abilios, Malhada Barauha, Maria Tereza, Mata dos Barbosas, Maxixe, Minadouro, Monte 
Alegre, Mumbuzeiro, Negros, Oiticica, Papamel, Papamel, Pau Branco, Pé Grosso, Poldrinho, 
Prata, Queimadas, Queimadas II, Quixabeira, Riacho Fundo, Saquinho, Serra Pintada, Serra 
Pintada III, Sipauba, Sossego, Sossego II, Sozinho, Tabuleiro, Umbuzeiro, Vitorio; PATOS - 8h 
às 13h - Centro - Centro Comercial: Darcilio Wanderley, Mercado Público, Ruas: Dom Pedro II, 
Doutor José  Genuíno, Duque de Caxias, Governador Pedro Firmino, Jeová Bezerra, Peregrino de 
Carvalho, São Jose, Vereador Joaquim Leitão - 8h30 às 13h - Centro - Ruas: Bossuet Wanderley, 
Presidente Floriano Peixoto.

SEGUNDA-FEIRA, 9/07/2012 - BOA VENTURA - 13h às 16h30 - Acenio Alves - Ruas: Angélica 
Soares, Antonio Goncalves de Santana, Augusto Ramalho, Claudio Arruda, Emilia Leite, Francisco 
Pinto Brandão, João Estendeslau, João Raimundo da Silva, Joaquim Militao, José  Caboclo Alva-
renga, José  de Oliveira Marculino, Manoel Alvarenga, Manoel Valdevino da Silva, Maria Celeste 
Batista, Pedro Caboclo Alvarenga, Vereador João Paulino, Sítio: Várzea Velha; CAJAZEIRAS - 8h 
às 13h - Sítio: Tabuleiro Comprido; COREMAS - 8h às 10h - Cruz da Tereza - Ruas: Cabo Branco, 
Francisco Severino Souza, Sítios: Cruz da Tereza; IGARACY - 6h30 às 10h30 - Centro/Padre 
Aristides - Ruas: Agostinho Alves, Agostinho Tomaz, Antonio Carneiro da Silva, Antonio Severo, 
Bernardino Lopes Brasileiro, Boa Vista, Coronel Manoel Otaviano, Clóvis Mendes, do Grupo, do 
Sabugo, Ernesto Souza Diniz, Francisca Alexandre da Silva, Francisco Antonio Diniz, Francisco 
Nicassio de Oliveira, Idelfonso Ribeiro Campos, João Miguel de Souza, João Miguel Freire, José  
Américo de Almeida, Manoel Otaviano, Moises Lopes de Souza, Padre Aristides, Padre Manoel 
Otaviano Ramalho, Pedro Ângelo, Pedro Campos de Souza, Pedro Lopes Brasileiro, Presidente 
Castelo Branco, Presidente Getulio Vargas, Presidente João Pessoa, Presidente Médici, Salustiano 
M de Souza, Sebastião C Brasileiro, Sebastião Clóvis Brasileiro, Sebastião Mariano, Sítios: Canoas, 
Olho D’água, Queimadas, Riacho do Saco II, Sabugo, Salustiano Miguez; LAGOA - 8h às 12h - Sítios: 
Barro Vermelho, Jatobá, Lajes, Nazaré, Santana, Timbauba; SÃO JOSÉ de ESPINHARAS - 8h às 
12h - Sítio: Laranjeiras; SOUSA - 8h às 13h - Fazenda: Escadinha, Sítios: Mãe D’água, Matumbo

TERÇA-FEIRA, 10/07/2012 - CACHOEIRA dos ÍNDIOS - 8h às 13h - Sítios: Balanço, Bamburral, 
Cipó, Fátima, Garguelo, Malhada Vermelha, Recreio, Taboca de Baixo, Taboca de Cima; CACIMBAS 
- 8h30 às 12h - Sítios: Caicó, Fundamento, Fundamento de Baixo, Fundamento de Cima, Jurubeba; 
CONCEIÇÃO - 8h30 às 13h - Sítio: Maria Soares; CAJAZEIRAS - 8h às 12h30 - Capoeiras - Ruas: 
Cristalino Pereira, Esmeralda Sena Gomes, Francisco Bento de Oliveira, João Cassimiro de Lira, 
João Miguel da Silva, Joaquim Amâncio de Santana, José  Pedro Quirino, José  Roubledo R Holanda, 
Maria Vilma Holanda Moreira, Pedro Rolim de Lacerda, Severino Camilo Alves; SANTA CRUZ - 8h 
às 12h - Sítios: Água Branca, Carnaúba, Prata, Saco da Prata, São Joao.

QUARTA-FEIRA, 11/07/2012 - CAJAZEIRAS - 8h30 às 12h30 - Sítio: Serrote; ZONAS RURAIS 
de MARIZÓPOLIS E SOUSA - 9h às 13h.

QUINTA-FEIRA, 12/07/2012 - DIAMANTE - 8h às 13h - Fazendas: Macaco, São Lucas, Rua: José  
Laurindo da Costa, Sítios: Ambrósio, Barnabé, Barra de Oiti, Couro da Vaca, Laurindo, Maria da 
Silva, Mata, Mata da Farinha, Mata de Oitis, Olho D’água, Patuscada, Paulo Sena, Pontais, Riacho, 
Riacho do Meio, Roça Nova, São Joaquim, Socorro, Tabuleiro, Tamanduá, Umburana, Varzante, 
Várzea Velha, Vazante; ITAPORANGA - 13h30 às 16h30 - Sítio: Vaca Morta; MÃE D’ÁGUA - 8h 
às 12h - Sítios: Andre, Barro Vermelho, Boa Vista, Bom Jesus, Cabeça Furada, Cacimbas, Catolé, 
Covão, Deserto, Estrangeiro, Fidelis, Flamengo, Garapa, Goiabeira, Guariba, Ilha das Cobras, 
Ilha das Covas, Imbe, Jatobá, João Bento, Lajedo, Lagoinha, Morã, Olho D’água Velho, Pedraria, 
Pedraria, Penedo, Picos, Raposa, Sangradouro, São Bento, São Domingos, São Feliz, São Jose, 
Saquinho, Serafina, Timbauba; NAZAREZINHO - 14h às 17h - Sítio: Retiro; OLHO D’ÁGUA - 12h30 
às 17h - Fazendas: Balsamo, Formoza, Guiada II, Zabelê, Ruas: do Cemitério, Luiz Pereira Neto, 
Manoel Pereira de Morais, Sítios: Acudinho, Arruda, Balsamo, Baraúnas, Barra do Serrote, Boi Vaca, 
Bom Jesus, Bonanza, Boqueirão, Boqueirão do Cardoso, Buiu, Cabeça Branca, Cabeça de Boi, 
Cabeça do Boi II, Cabeça do Porco, Canafistula, Cedro, Formosa, Jenipapeiro, Jenipapo, Guiada, 
Jibóia, Madeira, Mandacaru, Matinha, Matinha, Negrinha, Negrinho, Patos de Irerê, Pedra D’água, 
Pedra D’água de Baixo, Pedregulho, Riacho, Riacho do Curral, Riacho do Machado, Riacho do 
Machado II, Riacho do Meio, Riacho dos Currais, Riacho do Espinho, Riacho do Espinho, Roca 
Nova, Sabonete, Serrote, Sobrado, Socorro de Baixo, Tapera, Tomas, Tomas II, Tomaz, Várzea 
Comprida, Várzea da Volta, Várzea Grande, Veloso, Xique Xique; SÃO BENTO - 9h às 11h - Centro/
Cícero Dias - Ruas: Doutor João Bosco Fernandes, Enéas Francisco Dantas, Fausta Ana da Silva, 
Jaqueline C Soares, José  Eurípedes dos Santos, Otavio Pedro da Silva, Pedro Eulampio da Silva; 
SÃO JOÃO do RIO do PEIXE - 8h30 às 11h - Sítio: Viração; SOUSA - 8h às 12h - Sítios: Buriti, 
Clareão, Jerimum, Massapé, Vaca Morta, Várzea do Menino Jesus, Várzea do Menino Jesus II.

SEXTA-FEIRA, 13/07/2012 - CAJAZEIRAS - 10h às 13h - Sítio: Poços; OLHO D’ÁGUA - 15h às 
16h - Ruas: Fausto de Almeida Costa, João Batista da Silva, João Francisco da Costa, José  Laurindo 
da Costa, José  Minervino, Julio Minervino da Silva, Manoel de A Costa, Vereador Milton Henrique 
Goncalves, Violante A de Carvalho, Sítio: Olho D’água; POMBAL - 8h às 11h - Ruas: Ana Anita de S 
Nóbrega, Coronel Pedro Marques de Medeiros, Dalva Ferreira Queiroga, Dalva Olimpio de Queirós, 
Domingos de Medeiros, Doutor Alcides Macena, Isaura Juvino da Silva, João Alves da Costa, João 
Monteiro Rocha, José  Cassimiro de Sousa, José  Jaime dos Santos, José  Vicente Fernandes, 
Josué Bezerra, Manoel Bezerra de Sousa, Odilon Lopes, Pedro Junqueira, Sebastião Queiroga de 
Alencar; SÃO DOMINGOS de POMBAL - 11h às 13h - Sítio: Boi; SOUSA - 8h às 13h - Ruas: Adelina 
Jose, Alzira F Dutra, Antonio Ribeiro, Augostino Alves, Augustinha Alves, Cesário Miguel, Coronel 
Augusto Braga, do Arame, dos Arrecifes, Isaura Ferreira Lira, Isaura Juvino da Silva, João Alves, 
Joaquim Anacleto, Jocélio Rocha de Sá, José  Goncalves, Manoel Eufrásio, Manoel Valdevino da 
Silva, Maria de Jesus, Maria de Jesus Basílio, Maria Rocha Braga, Maria Roque, Nonato Vieira, 
Onias Freire da Silva, Pedro Paulino, Regina Rodrigues, Rita de Cássia, Severina Leite Almeida, 
Valdemar Oliveira, Valdemiro Queiroga Figueiredo, Vereador José Goncalves Formiga - 13h às 
16h30 - Ruas: José  F Vieira de Figueiredo, Sítios: Bamburral, Barrocas, Campinho, Jatobá, Zé 
Lourenço - 14h às 17h - Alto do Cruzeiro - Ruas: Américo Dantas de Assis, Azarias Sarmento, do 
Campo, dos Raqueis, José  Francisco do Nascimento, Marilene Nunes, Padre Inácio Ribeiro de Melo, 
Raimundo Nonato Gomes, Raimundo Nonato Marques, Santino Pereira da Silva, Vasco da Gama.

SÁBADO, 14/07/2012 - APARECIDA/POMBAL - 8h às 13h - Fazendas: Balsamo, Cachorro, 
Sítios: 2 Alagoas, 2 Irmãos, 2 Riachos, Agreste, Água Branca, Algodão, Caiçara, Cajazeiras dos 
Batista, Carnaúba, Catolezinho, Grotão, Mufumbo, Olho D’água, Ponta da Serra, Prata, Prensa, 
Recanto, Riacho do Meio, Riacho do Pedro, Saco da Prata, São Joao, Umari; ITAPORANGA - 8h 
às 13h - Sítios: Altinho, Malhada Grande; MANAÍRA - 8h às 13h - Sítios: Areias, Barbosa, Barbosa 
II, Boa Vista, Cacimba Nova, Cajá, Cajueiro, Chapada, Constantino, Folhico, Giquiri, José  Luis, 
Peba, Pinheira, Pinheiros, Poços, Riacho do Boi II, Serra Verde, Soturno, Travessia, Travessia 
VII; PATOS - 11h às 13h - Fazenda: Mocambo de Baixo, Sítio: Mocambo; SANTA HELENA - 8h às 
12h - Sítio: Cacare; SOUSA - 9h30 às 11h30 - Estação/Jardim Iracema - Avenida: Nelson Meira, 
Ruas: Duque de Caxias, Emidio Cartaxo, Euclides Bezerra da Silva, Francisco Antonio Bezerra, 
Joana Darc da Silva, Joaquim Nabuco, Nabor Meira, Nelson Meira, Pedro Queiroga Oliveira, Vitoria 
Alves da Silva, Vitoria Bezerra.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no dia 20 de 
julho de 2012 às 09:00 horas (horário de Brasília), que tem como objeto a contratação de empresa, 
por meio do sistema de registro de preços,  de  solução para Prevenção, Detecção e Bloqueio 
contra ataques de intrusão e acessos não autorizados a rede e a sistemas do Tribunal de justiça 
da Paraíba, composta de Appliance de Segurança e Gerenciamento Centralizado, serviço de ins-
talação e de suporte técnico. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão 
de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça 
Venâncio Neiva, s/n - Centro - João Pessoa - PB, de segunda a quinta-feira das 13h00 às 18h00 
e às sexta-feiras das 08h00 às 13h00, através do telefone (83) 3216-1456, ou ainda pelo e-mail 
comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do edital poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.
jus.br ou pelo www.licitacoes-e.com.br

João Pessoa, 04 de julho de 2012.
Marcelo Ferreira de Andrade

Pregoeiro

TEXNOR - TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF nº 02.667.971/0001-15 - NIRE: 25.3.0000937-3

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de maio de 2012. Aos vinte e oito 
dias do mês de maio de 2012, às 11:00 horas, na sede social, na BR 230, Km 41, s/nº, Jardim 
Planalto, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, reuniram-se em Assembléia Geral Ordi-
nária e Extraordinária os acionistas da TEXNOR – TÊXTIL DO NORDESTE S/A, representando 
a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. 
Por escolha unânime dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Eva Goldman, 
que convidou a mim, Décio Pereira da Silva, para secretariá-lo. Esclareceu a Sra. Presidente 
que foi dispensada a publicação da convocação dos acionistas, todos previamente cientificados 
da data, hora, local a temas a serem tratados na presente Assembléia, em função do previsto 
no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6404/76. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou 
que estavam em discussão, na pauta da Assembléia Geral Ordinária, os documentos referentes 
ao relatório da diretoria e às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2011 que foram publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado da 
Paraíba” e “A União” nas edições do dia 16 de maio de 2012, bem como as deliberações sobre 
a eleição de diretoria da empresa para o próximo exercício e fixação dos respectivos honorários 
da diretoria a ser eleita. Após debates, decidiu, a Assembléia, por unanimidade: a) pela apro-
vação das demonstrações financeiras e do relatório da diretoria, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) distribuição aos sócios dos dividendos relativos ao 
saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2011, tendo por base os documentos aprovados nesta 
Assembléia. Decidiu a Assembléia, assim, por unanimidade, pela distribuição de dividendos 
no montante de R$ 1.160.000,00 (hum milhão, cento e sessenta mil reais), apurado de acordo 
com o saldo da conta de Lucros Acumulados, registrado no Balanço Contábil apurado em 31 
de dezembro de 2011. O valor deverá ser distribuído proporcionalmente à participação de 
cada um dos acionistas na sociedade, devendo ser creditado contabilmente, para acerto de 
contas-correntes entre as empresas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de realização 
desta Assembléia. À empresa DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 33.115.817/0001-64, detentora de 90% (noventa por cento) de participação na 
empresa TEXNOR – TÊXTIL DO NORDESTE S/A serão creditados R$ 1.044.000,00 (hum 
milhão e quarenta e quatro mil reais) e à empresa DM LINGERIE S/A, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 32.291.486/0001-50, detentora de 10% (dez por cento) de participação na empresa 
TEXNOR – TÊXTIL DO NORDESTE S/A serão creditados R$ 116.000,00 (cento e dezesseis 
mil reais); c) decidiram os acionistas, também por unanimidade, em reeleger a sua Diretoria 
para novo mandato de 01 (um) ano, a terminar com a realização de nova Assembléia Geral 
Ordinária ficando, pois, reeleito, para Diretor Presidente o Sr. Nelson Cuptchik, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador de documento de identidade nº 04.457.639-5, emitido pelo IFP/
RJ e de CIC nº 545.967.427-15, residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 
956/601, Rio de Janeiro, RJ; reeleita para Diretora de Operações a Sra. Laura Juanita Wa-
cheleski, brasileira, solteira, contadora, portadora de documento de identidade nº 70.706/0-0, 
emitido pelo CRC/RJ e de CPF nº 604.712.120-91, residente e domiciliada na Rua Julio de 
Castilhos nº 95, apto. 801, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ e reeleito, para Diretor, o Sr. Nahum 
Manela, brasileiro, divorciado, industrial, portador de documento de identidade nº 1474165, 
emitido pelo IFP/RJ e de CPF nº 003.706.577-72, residente e domiciliado na Av. Atlântica, 
nº 270/1401, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, bem como fixar os honorários da diretoria no 
montante global anual de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), cabendo à 
Diretoria dividir tal verba entre seus membros e fixar a época dos respectivos pagamentos. 
d) Colocada a palavra a disposição dos presentes, não foram apresentados outros assuntos 
de seu interesse para serem discutidos na presente Assembléia. Nada a mais havendo a ser 
tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no 
livro próprio, que logo a seguir foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Nada mais 
havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata e da transcrição da Consolidação dos Estatutos no livro próprio, que logo a seguir 
foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. (aa) EVA GOLDMAN, representante da De 
Millus S/A Indústria e Comércio; ABDALLA CHAFIC HADDAD, representante da DM Lingerie 
S/A, e Décio Pereira da Silva. Confere com original lavrado no livro próprio, em 28/05/2012. 
DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Eva Goldman. DM LINGERIE S/A - Abdalla 
Chafic Haddad. Décio Pereira da Silva - Secretário. Junta Comercial da Paraíba. Certifico o 
registro em 25/06/2012 sob o nº 20120667924. Maria de Fatima V. Venancio - Secretária Geral.

TEXPAR - TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ/MF nº 01.797.251/0001-01 - NIRE: 25.3.0000928-4

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de maio de 2012. Aos vinte e oito 
dias do mês de maio de 2012, às 10:00 horas, na sede social, na BR 230, Km 41, s/n, Jardim 
Planalto, na cidade de Santa Rita, Estado da Paraíba, reuniram-se em Assembléia Geral Or-
dinária os acionistas da TEXPAR – TÊXTIL DA PARAÍBA S/A, representando a totalidade do 
capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro próprio. Por escolha 
unânime dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Eva Goldman, que con-
vidou a mim, Décio Pereira da Silva, para secretariá-lo. Esclareceu o Sr. Presidente que foi 
dispensada a publicação da convocação dos acionistas, todos previamente cientificados da 
data, hora, local a temas a serem tratados na presente Assembléia, em função do previsto no  
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6404/76. Abertos os trabalhos, a Sra. Presidente informou que 
estavam em discussão os documentos referentes ao relatório da diretoria e às demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 que foram 
publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado da Paraíba” e “A União” nas edições do dia 16 
de maio de 2012, bem como as deliberações sobre a eleição de diretoria da empresa para o 
próximo exercício e fixação dos respectivos honorários da diretoria a ser eleita. Após debates, 
decidiu, a Assembléia, por unanimidade: a) pela aprovação das demonstrações financeiras e 
do relatório da diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) 
distribuição aos sócios dos dividendos relativos ao saldo de Lucros Acumulados em 31/12/2011,  
tendo por base os documentos aprovados nesta Assembléia. Decidiu a Assembléia, assim, 
por unanimidade,  pela distribuição de dividendos no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta 
e cinco milhões de reais), apurados de acordo com o saldo da conta de Lucros Acumulados, 
registrado no  Balanço Contábil apurado em 31 de dezembro de 2011. O valor deverá ser dis-
tribuído proporcionalmente à participação de cada um dos acionistas na sociedade, devendo 
ser creditado contabilmente, para acerto de contas-correntes entre as empresas, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data de realização desta Assembléia. À empresa DE MILLUS S/A 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.115.817/0001-64, detentora de 
100% (cem por cento) de participação na empresa TEXPAR - TÊXTIL DA PARAÍBA S/A serão 
creditados os R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais); c) decidiram os acionistas, 
também por unanimidade, em reeleger sua Diretoria para um mandato de 01 (um) ano, a 
terminar com a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, tendo sido,  pois, reeleito, 
para Diretor Presidente o Sr. Nelson Cuptchik, brasileiro, casado, engenheiro, portador de 
documento de identidade  nº 04.457.639-5, emitido pelo IFP/RJ e de CIC nº 545.967.427-15, 
residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 956/601, Rio de Janeiro, RJ e reeleita, 
para Diretora, a Sra. Laura Juanita Wacheleski, brasileira, solteira, contadora, portadora de 
documento de identidade nº 70.706/0-0, emitido pelo CRC/RJ e de CPF nº 604.712.120-91, 
residente e domiciliada na Rua Julio de Castilhos nº 95, apto. 801, Copacabana,  Rio de Janeiro, 
RJ, bem como fixar  os honorários da diretoria no montante global anual de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), cabendo a Diretoria  dividir tal verba entre seus membros e fixar a época 
dos respectivos pagamentos; d) Colocada a palavra a disposição dos presentes, não foram 
apresentados outros assuntos de seu interesse para  serem discutidos na presente Assembléia. 
Nada a mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata no livro próprio, que logo a seguir foi lida e aprovada pela unanimidade 
dos presentes. (aa) EVA GOLDMAN, representante da De Millus S/A Indústria e Comércio, Décio 
Pereira da Silva. Confere com original lavrado no livro próprio, em 28/05/2012. DE MILLUS 
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Eva Goldman. Décio Pereira da Silva - Secretário. Junta 
Comercial da Paraíba. Certifico o registro em 25/06/2012 sob o nº 20120667932. Maria de 
Fatima V. Venancio - Secretária Geral.

AVISO
Aviso ao público em geral, comércio, Repartições Públicas, Bancos, Cartórios em geral, que a 

Procuração Pública, lavrada nas Notas do Cartório Travassos - 4º Ofício, da cidade de João Pes-
soa - PB, no livro nº 329 às folhas nº 184 em data de 25/05/2012, outorgada por GUSTAVO LIMA 
FERREIRA DE SANTANA, brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado na Rua Fadel Fadel, 
nº 54, Leblon Rio de Janeiro - RJ e presente nesta cidade, portador da cédula de identidade sob nº 
MG - 14.951.895 SSP MG e do CPF. sob nº 015.779.666-35 em favor da Sra. MARIA DA PENHA 
LEITE DE MELO PEREIRA, brasileira, advogada, inscrita na 0AB/PB nº 15226, com escritório 
profissional localizado à Av. João Machado, nº 553, Sala 407,  4º Andar, Ed. Plaza Center, nesta 
cidade; que a mesma a partir desta data fica sem efeito, não me responsabilizando por qualquer 
ato que a mesma venha a praticar civil e/ou criminalmente.

João Pessoa 28 de junho de 2012
GUSTAVO LIMA FERREIRA DE SANTANA
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO - CNPJ/CPF Nº 08.999.716/0001/56 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ins-
talação nº 1747/2012 em João Pessoa, 3 de Julho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a Atividade de: 
Construção de um Centro de Referência de Assistência Social- CRAS no Município de Lastro-PB 
Na (o) - RUA MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES S/N - CENTRO. Município: LASTRO - UF: 
PB. Processo: 2011-005160/TEC/LI-0190

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - CNPJ/CPF Nº 08.884.066/0001-01 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Simplificada nº 
1746/2012 em João Pessoa, 3 de Julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a Atividade de: Perfuração 
e Instalação de 01(um) Poço Tubular para Captação, Adução, Reservação e abastecimento de Água 
da Comunidade Rural Sítio Pitombeira ( 06º 49’ 44.4” S e 36º 58’ 50.4” W ). Na (o) - COMUNIDADE 
PITOMBEIRA - ZONA RURAL Município: Várzea - UF: PB. Processo: 2012-003447/TEC/LS-0033

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1744/2012 em João Pessoa, 3 de julho de 2012 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Ampliação da Sistema de Abastecimento de Água da Grande João 
Pessoa e Alhandra 2ª Etapa. Na(o) SISTEMA ADUTOR CUPISSURA SI JOÃO PESSOA: Município 
- UF: PB: Processo: 2012-003019/TEC/LI-1486

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES – CPF Nº 009.678.824-00  situada a Rua Manoel 
Medeiros Maia S/N, Bairro Centro em Itaporanga/PB, Torna público que  requereu à  SUDEMA 
– (Superintendência de Administração do Meio Ambiente), a Licença Prévia, protocolada sob nº 
2012-003237/TEC/LO-3089

EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS – CNPJ Nº 05.636.563/0001-94  situada à Avenida 
Prefeito Pedro Eulâmpio da Silva, nº 1068, Bairro São Betinho em São Bento/PB Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a  renovação de sua 
Licença de Operação, protocolada sob nº 2012-003451/TEC/LO-3142

EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS – CNPJ Nº 05.636.563/0002-94  situada à Rua Projetada 
IV, S/N, Quadra A, Lote 13-15, Loteamento Almeida Neto em São Bento/PB, Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a sua Licença de 
Operação, protocolada sob nº 2012-003467/TEC/LO-3148

TALVACI PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA – CNPJ Nº 08.014.914/0002-02  situada à Rua 
Lúcio da Silva nº 566, Bairro Centro em São Bento/PB,  Torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a sua Licença de Operação, protocolada 
sob nº 2012-003445/TEC/LO-3138

ROSÁLIA FERNANDES DE MEDEIROS ME – CNPJ Nº 09.163.825/0001-00  situada à Rua 
Tupinambá nº 225, Bairro Herculano, em São Bento/PB Torna público que requereu a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a sua Licença de Operação, protocolada 
sob nº 2012-003433/TEC/LO-3137

POSTO DE COMBUSTÍVEL VIÚVA ISAURO ELIZIÁRIO DANTAS LTDA – CNPJ Nº 09.413.618/0001-
58  situada NA BR 230, Km 301, Zona Rural em São Mamede/PB Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de sua Licença 
de Operação com alteração de sua Razão Social, protocolada sob nº 2012-003060/TEC/LO-3026

RICARDO ALEXANDRE ALCÂNTARA GARCIA – CPF Nº 965.046.684-34  situada à Rua Fátima de 
Lourdes, S/N Bairro da Vitória em Patos /PB Torna público que requereu a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a renovação de sua Licença de Operação, protocolada 
sob nº 2012-003051/TEC/LO-3022

K1 CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ Nº 09.139.225/0001-06  situada à 
Rua Antonio Fernandes de Almeida nº 801 – Térreo, Bairro Nova Vida, em Pombal/PB Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a sua Licença 
de Operação, protocolada sob nº 2012-003053/TEC/LO-3023

ALLIANCE PLAZA CONSTRUÇÕES SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 11.065.650/0001-31, torna público 
que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Alliance Plaza Home 
& Business, situado na Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, Av. João Cyrillo da Silva e a Rua 
Poeta Targino Teixeira, Altiplano - João Pessoa - PB.

NATAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 06.216.462/0002-08, torna 
público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Luxor 
Cabo Branco, situado na Avenida Cabo Branco, s/n, CEP: 58045-010 Cabo Branco - João Pessoa.

RODRIGO RICARTI FRADE - CNPJ: 08.496.049/0001-99, torna público que a SUDEMA (Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÂO Nº 1672/2012, em 
João Pessoa no dia: 29 DE JUNHO DE 2012 - prazo: 730 DIAS, para a atividade de: FABRICAÇÃO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA, Situado na(o): SITIO POÇO DA PEDRA - ZONA RURAL - S/N, 
município de: CONCEIÇÃO  - PB.  Referente ao processo: 2012-001747/TEC/LO-1361.

POSTO BARRETO E CIA LTDA - ME  - CNPJ: 09.722.510/0001-47, torna público que a SUDEMA 
(Superintendência de Administração do Meio Ambiente), emitiu a: LICENÇA DE OPERAÇÂO Nº 
1693/2012, em João Pessoa no dia: 29 DE JUNHO DE 2012 - prazo: 730 DIAS, para a atividade de: 
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, Situado na(o): AV. COM. VITAL ROLIM - Nº 1475 - 
CENTRO -  município de: CAJAZEIRAS - PB.  Referente ao processo: 2012-003142/TEC/LO-3064.

TECSIL INDÚTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ N º 01.948.381/0002-
89. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença Prévia nº 1555/2012 em João Pessoa, 20 de junho de 2012 - Prazo 365 dias. Para a 
atividade de: RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE SÍLICA Na (o) - 
FAZENDA SANTA ROSA Município: CAAPPORA - UF: PB. Processo: 2012 - 001954/TEC/LP-0702

TECSIL INDÚTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ N º 01.948.381/0002-
89. Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Autorização Ambiental nº 1583/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo 365 dias. 
Para a atividade de: RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE SÍLICA 
(Terraplanagem) volume: 500 m³ Na (o) - FAZENDA SANTA ROSA Município: CAAPPORA - UF: 
PB. Processo: 2012 - 001952/TEC/AA-0219.

CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 07.080.426/0001-41, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
Edificação multifamiliar com 10 unidades habitacionais - AC: 634,36m², situado a Rua Vigilante 
Givanildo Gomes, Lote 145 QD. 68 - Muçumagro - Lot. Litorânea Sul João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003579/TEC/LO-3174.

ROBERIO LIMA DE SOUZA - CNPJ Nº 03.348.809/0001-05, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Renovação da 
Licença de Operação nº 2913/10, para Publicidade Volante - Placa NOB - 0779 - PB - F4000 - em 
todo estado da Paraíba, situado a Rua Barão de Maraú nº 109 - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003072/TEC/LO-3030.

ROBERIO LIMA DE SOUZA - CNPJ Nº 03.348.809/0001-05, torna público que requereu a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Publicidade 
Volante - Veículo veraneio. Placas: MNA-4154 - Potência: até 500WTS - Local da atividade: em 
todo Estado da Paraíba, situado a Rua Barão de Maraú nº 109 - João Pessoa - PB. Processo: 
2012-003471/TEC/LO-3149.

     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

Responsavel.: ASS BUSINESS CENTER 
S/S LTDA
CPF/CNPJ: 014530975/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$210,00
Cedente: J. CARLOS MOVEIS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033560
Responsavel.: CRISTIANO DE PADUA VE-
NANCIO DE OLIV
CPF/CNPJ: 024373584-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$229,91
Cedente: CONSTRUTORA AGUA AZUL LTDA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033361
Responsavel.: CENTRAL DE FIANCA CORRE-
TORA DE SEGU
CPF/CNPJ: 007501217/0001-24
Titulo: DUP PRES SER IN  R$1.600,00
Cedente: ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033384
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA 
BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 009076228/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.750,00
Cedente: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033111
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA 
BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 009076228/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Cedente: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033095
Responsavel.: DAMIAO DA SILVA CAMBOIM
CPF/CNPJ: 138397598-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$122,35
Cedente: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA ME
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033280
Responsavel.: DANILO DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 055801274-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$281,50
Cedente: JOAO ALVES DUTRA - ME
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033287
Responsavel.: DULCILEIA ALVES DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ: 674092454-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E 
PAPELARIA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033365
Responsavel.: EDITAR GRAFICA E EDITORA 
LTDA
CPF/CNPJ: 002821028/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.800,00
Cedente: SB SUBLIMACAO B I C LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033114
Responsavel.: ESTACIO JOSE TEXEIRA 
VICENTE
CPF/CNPJ: 452488854-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$263,40
Cedente: TUBRAS INDUSTRIA DE TUBOS 
DO BRASIL
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032717
Responsavel.: FIALHO COMERCIO DE ALI-
MENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 007157805/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$579,00
Cedente: CBL ALIMENTOS S/A
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  C I T I -
BANK-33.479.023/0001-80 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033242
Responsavel.: FELIX ANTONIO ALVES DE 
MACEDO
CPF/CNPJ: 137063814-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$246,58
Cedente: COMPANHIA DA CASA TECIDOS, 
DECORACA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033720
Responsavel.: FABIO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 854699554-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$175,00
Cedente: TOCMIX COM DE EQUIP ELETRO 
E MUS LT
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033628
Responsavel.: GETULIO HENRIQUE DE 
SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ: 503915934-04
Titulo: DUP PRES SER IN  R$400,00
Cedente: CONDOMINIO RES GARNIER 
RESIDENCE
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033376
Responsavel.: GILMAR HENRIQUE SOUSA
CPF/CNPJ: 161805504-68
Titulo: DUP PRES SER IN  R$400,00
Cedente: CONDOMINIO RES GARNIER 

RESIDENCE
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033377
Responsavel.: ISABEL MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 569102904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$105,75
Cedente: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032925
Responsavel.: IRMAOS GUIMARAES PECAS 
E SERVICOS
CPF/CNPJ: 001038414/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$331,32
Cedente: ORLY VEICULOS COMERCIO E 
IMPORTACAO
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032146
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO 
E RES
CPF/CNPJ: 013552504/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$173,06
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033554
Responsavel.: INDUSTRIA DE PANIFICACAO 
E RES
CPF/CNPJ: 013552504/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 72,57
Cedente: SEARA ALIMENTOS LTDA.
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033550
Responsavel.: JOSE RONALDO CANDIDO 
BATISTA
CPF/CNPJ: 601568994-34
Titulo: CHEQUER$1.000,00
Cedente: FRANHILDO CAMELO
Apresentante: FRANHILDO CAMELO
Protocolo: 2012 - 033511
Responsavel.: JEAN CARLO LIRA SIQUEIRA 
VASCONCELO
CPF/CNPJ: 784683104-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Cedente: TUBO ELETRO LOCADORA LTDA 
ME
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033627
Responsavel.: MARIA JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 918447464-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 66,60
Cedente: INCODIL INDUSTRIA COMERCIO 
E DISTRI
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033548
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 181358974-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 74,90
Cedente: OTICA VISUAL LTDA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033356
Responsavel.: MARIA ZENAIDE DIAS DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ: 013011725/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.624,16
Cedente: COMFIL COMERCIAL FIGUEIRE-
DO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031190
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 007673259/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$800,00
Cedente: MIBRA MINERIOS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033308
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 007673259/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Cedente: MIBRA MINERIOS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033294
Responsavel.: TEREZA CRISTINA SANTOS
CPF/CNPJ: 014593600/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.078,34
Cedente: MORENA BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033319
Responsavel.: TEDSON MARTINS DE ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ: 118691958-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
A p r e s e n t a n t e :  H S B C  B A N K  B R A -
SIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033536
Responsavel.: VAILSON OLIVEIRA NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 047631624-38
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$5.000,00
Cedente: ADONIS ARAUJO DE ASSIS
Apresentante: ADONIS ARAUJO DE ASSIS
Protocolo: 2012 - 028456

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,  04/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

CECON - CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - CNPJ Nº 10.727.703/0001-70, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença de Operação, para Edificação multifamiliar - AC: 147,90m², situado a Rua Padre Roma, 
171 - Tibiri II Santa Rita - PB. Processo: 2012-003596/TEC/LO-3178.

M. N. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ/CPF Nº 03.295.844/0001-03, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1618/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Comércio de combustíveis: (gasolina, álcool, óleo diesel) e óleo lubrificante; loja de 
conveniência, na Rodovia BR 230 KM 08 - Loja 07- Intermares - Município: CABEDELO - UF: PB. 
Processo: 2009-006741/TEC/LO-2060.

EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA - CNPJ Nº 08.680.761/0001-43, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação Licença 
de Operação N. 1646/2010, COM ATIVIDADE Licenciada como Envasamento de água mineral.

CALMISA - MINERAÇÃO DE CAL LTDA - CNPJ/CPF Nº 41.151.184/0001-78, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1581/2012 em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Be-
neficiamento de Cal, na K 407 RFFSA - Fazenda Trapia - Zona Rural Município: PATOS - UF: PB. 
Processo: 2010-001402/TEC/LO-0420.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 12.011.855/0001-05, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação, para Residencial multifamiliar com 12 unidades, situado a Rua João Maria 
de Araújo, QD. 123, LT. 117 Gramame - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003587/TEC/LO-3176.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF Nº 243.618.014-87, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1595/2012 
em João Pessoa, 21 de junho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação residencial 
multifamiliar com 02 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário composto de tanque 
séptico e sumidouro cilíndrico, na Rua Julio Cesar Regis da Silva QD 096, LT 086 - João Paulo II 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002762/TEC/LI-1451.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF Nº 243.618.014-87, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Conclusão de 
Edificação residencial com 02 unidades habitacionais AC - 106,10m², situado a Rua Julio Cesar Regis 
da Silva QD 096 LT 086 - João Paulo II - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003615/TEC/LO-3187.

FRANCISCO JOSE NOGUEIRA - CNPJ/CPF Nº 388.579.603-15, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1696/2012 
em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Três unidades 
habitacionais e sistema de tratamento sanitário individual composto de fossa séptica e sumidouro 
cilíndrico, na Rua Francisca Dalva de Souza Azevedo QD. 605 LT. 70 - Muçumagro Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003136/TEC/LO-3060.

COMUNICADO 
A Empresa COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BÁRBARA LTDA - CNPJ Nº 00.570.676/0002-00 e 
Inscrição Estadual nº 16.111.104-1, comunica o Extravio da Carga Talonária de nº 1 a 1.000, Modelo 
1, conforme Boletim de Ocorrência de 03 de julho de 2012.

COMUNICADO
A Empresa COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BÁRBARA LTDA - CNPJ Nº 00.570.676/0001-10 e 
Inscrição Estadual nº 16.109.189-0, comunica o Extravio da Carga Talonária de nº 1 a 500, Modelo 
1, conforme Boletim de Ocorrência de 03 de julho de 2012.

MAXIMUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 13.045.900/0001-05, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1669/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar c/04 unidades habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sani-
tário (fossa séptica e sumidouro), na Rua Sem Nome Nº 5288, ST. 57, QD 23, LT 232 - Gramame 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-001773/TEC/LO-1364.

ROBERTO CORREIA DA SILVA - ME - CNPJ Nº 11.983.863/0001-42, torna público que requereu 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 1255/2008, para Padaria e Confeitaria Co Predominância em Revenda AC-200m², 
Costa e Silva - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003617/TEC/LO-3188.

ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO - CNPJ Nº 06.213.750/0001-28, torna público que requereu a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
Lavra de areia no leito do Rio Paraíba com uso de retroescavadeira e draga, referente ao Proces-
so DNPM Nº 846.313/2011, situado no Sítio Manacaibe - Zona Rural - Itabaiana - PB. Processo: 
2012-003625/TEC/LO-3190.

HABITACIONAL MORUMBI SPE LTDA - CNPJ/CPF Nº 14.930.396/0001-80, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1752/2012 em 03/07/2012, para a atividade de: Instalação de 232 unidades habitacionais dotadas 
de rede coletora de esgoto (CAGEPA), localizado - S/N, ST 57, QD 271 - Gramame - CEP: 58.000-
000 - JOÃO PESSOA/PB - UF: PB. Processo: 2012-002628/TEC/LI-1441.

VICTOR HUGO DELIVERY LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.392.586/0002-19, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação em 
João Pessoa. Para a atividade de Pizzaria e Restaurante com música ao vivo, situado a Rua Sergio 
Guerra, 165 - Bancários - Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2011-007082/TEC/LO-2205.

NATALICIO LEMBECK ME - CNPJ/CPF Nº 15.397.093/0001-07, torna público que à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1673/2012 
em 29/06/2012. Para a atividade: Reciclagem de plástico em geral, localizado - Av. Santa Isabel nº 
228 - Renascer - Município: Cabedelo - UF: PB. Processo: 2012-002653/TEC/LO-2900.

JESIEL FIRMINO DA SILVA - CPF Nº 567.587.584-00, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação (Proc. nº 12-003613), 
para Publicidade Volante em todo Estado da Paraíba, situado a Praça General João Neiva, 88 
- Jaguaribe - João Pessoa - PB.

LUCIA MARIA MARTINS HOLANDA - CNPJ/CPF Nº 160.629.654-04, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1683/2012 
em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção de um edi-
fício comercial, constituído de 01 térreo, e 01 pavimento, em uma área de 246,50 m², na Rua Juvenal 
Mario da Silva - Nº 805 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002865/TEC/LI-1469.

LM ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 15.550.515/0001-32, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, para Edificação multifamiliar com 02 unidades habitacionais - AC: 144,90m², 
situado a Rua Rosemiro Rodrigues de Lima, LT - 09 QD 18 A - Jacaré - Cabedelo - PB. Processo: 
2012-003631/TEC/LP-0906.
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Senado aprova MP da poupança
novas regras

Depósitos feitos depois do 
dia 4 de maio estão sujeitos 
às mudanças de cálculo

Brasília (Abr) - A Medi-
da Provisória 567 que muda 
as regras de rendimentos da 
caderneta de poupança caso 
a meta da taxa de juros bá-
sicos (Selic) for fixada em 
8,5% ao ano ou menos foi 
aprovada ontem pela Câma-
ra. Pelas regras da MP, quan-
do a Selic ficar em 8,5 % ou 
menos, a remuneração da 
poupança será a variação da 
Taxa Referencial (TR) mais 
70 % da Selic.

Durante todo o dia, os 
partidos de oposição obs-
truíram a votação da MP, 
em protesto pela forma di-
ferenciada de liberação de 
recursos das emendas par-
lamentares ao Orçamento 
da União.

Na votação das emen-
das, que visam a alterar o 
texto apresentado pelo re-
lator da MP, deputado Hen-
rique Fontana (PT-RS), o 

plenário aprovou uma que 
manteve no texto o dia 4 de 
maio como prazo final para 
que os depósitos sejam re-
munerados pelas regras an-
tigas da poupança.

Os deputados ainda 
analisam algumas emendas 
apresentadas ao parecer do 
relator.

Para o diretor da Asso-
ciação Nacional de Execu-
tivos de Finanças (Anefac) 
Miguel José Ribeiro de Oli-
veira, apesar da redução 
dos ganhos com a poupan-
ça, a alteração na regra de 
remuneração era necessá-
ria e traz benefícios. “A mu-
dança beneficia todos, que 
poderão fazer operações de 
crédito com taxas mais bai-
xas e, agora, é possível que 
os juros continuem caindo”, 
disse.

A Selic serve de refe-
rência para outras taxas de 
juros. Quando a taxa básica 
cai, a tendência é a de redu-
ção dos juros cobrados nos 
empréstimos feitos pelas 
instituições financeiras.

Mulher vítima de violência não 
precisa apresentar testemunha

A fim de coibir ainda mais a vio-
lência doméstica contra as mulheres, 
a Secretaria da Segurança e da Defe-
sa Social (Seds) baixou uma portaria 
que  determina à autoridade policial  
receber a ‘notícia crime’, intimar e 
inquirir o suposto agressor, sem apre-
sentação de testemunhas. No caso 
específico de ameaça contra a vida, 
serão enviadas cópias à Delegacia de 
Crimes contra a Pessoa (Homicídios) 
da Capital. 

A portaria 54/2012 foi publicada 
no Diário Oficial do dia 3 de julho, e 
determina que a vontade da vítima, 
de que seja instaurado o procedi-
mento, deve ser registrada por escri-
to e que o Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC). O órgão deve viabilizar a 
celeridade na realização de exames 
periciais e apresentação de laudos 
dentro do prazo legal. 

Para o secretário  Cláudio Lima, a 
determinação considera a necessida-
de de garantir o direito fundamental 
à vida e o cumprimento a Lei  Maria 
da Penha (11.340/2006). “Registran-
do os crimes de ameaça, independen-
te da apresentação de testemunhas, 
tomamos medidas preventivas e evi-

tamos a progressão desse delito para 
outros crimes como a lesão corporal 
ou o homicídio”, frisou. O secretário 
avisa que uma operação intitulada 
‘Contra Ameaça’ está no Planejamen-
to 2012/2013 da Seds.

Para a coordenadora das Delega-
cias da Mulher no Estado,delegada 
Ivanisa Olímpio, a portaria da Secre-
taria é de extrema importância.  “Na 
prática, esse procedimento já ocorria 
em relação a outros crimes, como 
lesão corporal, quando não são ne-
cessárias testemunhas e solicitamos 
sempre a medida protetiva do Juiza-
do de Violência Doméstica e Familiar. 
No caso de ameaça, a parceria com a 
Delegacia de Homicídios é de grande 
valia quando a vítima está na iminên-
cia de perigo e podemos impedir que 
o crime contra a vida seja efetivado”, 
explicou.

Banco de dados 
Outra determinação da Seds para 

a prevenção da violência doméstica 
foi a de que qualquer delegacia de 
Polícia Civil do Estado que faça esse 
tipo de atendimento realize o preen-
chimento de um formulário.

na paraíba

Brasília - A uma semana 
da decisão final sobre a perda 
de mandato do senador De-
móstenes Torres (sem parti-
do-GO), o plenário do Senado 
aprovou ontem a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que põe fim ao voto secreto 
em processos de cassação. 
Para ser implementada, con-
tudo, a proposta ainda preci-
sa ser aprovada pela Câmara 
dos Deputados, o que ainda 
não tem data para ocorrer, e 
depois ser sancionada pela 
Presidência.

Por se tratar de PEC, a 
matéria foi votada duas vezes 
no plenário. No primeiro tur-
no, teve 56 votos a favor e um 
contra. No segundo turno, 55 
favoráveis e um voto contrário.

A proposta prevê apenas 
a abertura do voto para casos 
de cassação. Permaneceriam 
secretos os votos dos senado-
res para aprovar autoridades 
(ministros de tribunais supe-
riores, diplomatas, diretores 
do Banco Central, ministros 
do Tribunal de Contas da 
União, procurador-geral da 
República), além dos vetos 
presidenciais.

PEC coloca fim 
ao voto secreto 
para perda de 
mandato
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