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MP quer anular 23 concursos 
com suspeita de fraude na PB

O Ministério Público da 
Paraíba recomendou a anula-
ção dos 23 concursos públicos 
feitos pela empresa Metta, in-
vestigada pela Operação “Ga-
barito”. A recomendação é para 

processos seletivos em que os 
candidatos não tenham sido 
nomeados e empossados. O 
MP também está investigando 
21 concursos realizados pela 
Exame Consultoria. Página 25
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Moeda
DÓLAR    R$ 2,022 (compra) R$ 2,024 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,940  (compra) R$ 2,080 (venda)
EURO   R$ 2,501 (compra) R$ 2,502  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Inscrições para o Pré-Vestibular Social (PBVest) se encerram hoje

l Convocados do Habilitação Social têm até 13 de julho para apresentar documentos

l IFPB realiza matrículas dos aprovados do Sisu até segunda-feira

l Memorial Tarcísio de Miranda Burity será inaugurado no próximo domingo

de VoLTA à orIgeM
Polícia fecha
loja de armas 
clandestina
em Monteiro
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Justiça manda 
afastar três 
prefeitos por 
fraudes na PB
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Quase 100 prédios abandonados em 
JP oferecem risco à população Página 13

Cátia de França fala 
sobre o seu novo Cd, 
inspirado no ciclo da 
cana-de-açúcar, e a 
sua história musical

entrevista
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O filme O Espetacular  
Homem-Aranha estreia 
hoje nos cinemas de JP

Paraibano Hulk 
vai disputar 
as olimpíadas 
de Londres
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Ítalo Kumamoto 
é registrado como 
vice na chapa de 
Cícero Lucena
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Domingos Sávio

Há exatamente um ano e dois dias vigo-
ra no país a Lei 12.403, concebida para criar 
medidas cautelares destinadas a combater 
a banalização da prisão provisória. Ocorre 
que especialistas no assunto afirmam que 
tais mecanismos não surtiram efeito por-
que juízes continuam prendendo muito.

Pesquisas indicam que o número de 
presos sem julgamento aumenta a cada 
dia. Informações divulgadas pelo próprio 
Departamento Penitenciário Nacional (De-
pen) do Ministério da Justiça dão conta de 
que “a lei ainda não resultou em uma dimi-
nuição na população carcerária brasileira”. 

Esse é o tipo de assunto cujo debate 
demanda muita reflexão. A ideia central 
da lei que há pouco fez seu primeiro ani-
versário é diminuir a população carce-
rária, como uma espécie de paliativo às 
altas pressões registradas no sistema 
penitenciário devido, entre outras cau-
sas, ao grande número de presos.

Para quem é acusado de cometer de-
terminados tipos de crime, foi relaxada 
agora a prisão provisória, substituída pela 
fiança, com o acusado respondendo ao pro-
cesso em liberdade e, mesmo que venha a 
ser condenado, a pena não implica mais em 
levar o réu para trás das grades.

Pois bem. Faz sentido a lei. Ocorre 
que a população brasileira, cuja opinião 
veio à tona através de diversas entrevis-
tas concedidas à imprensa, nesta sema-
na, pelos mais variados agentes sociais, 

incluindo operários, donas de casas, e 
intelectuais, tem razões de sobra para 
questionar a existência dessa lei.  

Em primeiro lugar porque o número 
de presos provisórios diminuiu muito pou-
co – no ano passado 2011 foi de 1%, contra 
2,9% em 2010, embora o total de presos 
provisórios tenha chegado a 217 mil em de-
zembro de 2011 e, de lá para cá, não se teve 
mais estatísticas relacionadas ao assunto.

Em segundo lugar porque há um 
temor, explícito ou velado, de que a 
substituição da prisão provisória pelo 
pagamento de fiança acabe dando a im-
pressão que a impunidade grassa ainda 
mais solta em todo o território nacional, 
o que não é verdade, mas que parece, 
parece.

É quase consensual o desejo popular 
de mandar para a prisão, pela via judi-
cial, quem comete crime. Ocorre que está 
provado que prender mais como forma 
de combater a criminalidade não encon-
tra respaldo na moderna criminologia e 
muito menos na política criminal. Isso é 
remediar. O que se quer é prevenir. 

Por aí se vê o quanto é difícil encon-
trar soluções eficazes para o problema 
da criminalidade, embora isso não sig-
nifique dizer que se deve cruzar os bra-
ços. Muito pelo contrário. Cabe à Magis-
tratura encontrar maneiras de garantir 
maior aplicabilidade da 12.403, por 
tratar-se, afinal, de uma boa lei.

Bob é um ex-combatente do Viet-
nam que veio morar no Brasil porque em 
Pindorama sua aposentadoria privada 
rende mais que na Terra de Maubor. A 
aposentadoria feita lá é fruída aqui, aonde 
ele veio passar o resto de seus dias, onde 
viver é mais barato.

– Lá eu teria uma vida de pobre – me 
disse Bob. – E a saúde pública é péssima, 
pior que a do Brasil.

A saúde pública de Maubor é tão ruim 
que o presidente Lula – o primeiro presiden-
te lula do mundo – ofereceu o modelo do 
SUS ao presidente Hussein Obama II para 
ser implantado lá. E eu pensava que o SUS 
daqui fosse o pior do Planeta.

Bob fez um plano de aposentadoria 
com tempo fixo, isto é, quando chegar à 
data estabelecida o plano deixa de pagar sua 
mensalidade.

– E como é que você e as pessoas pas-
sam a viver em Maubor?

– Aí a gente tem que pedir uma pensão 
ao governo. 

Nesse caso, se Bob ainda não tiver 
morrido, vai ter que voltar para Maubor. 
Vai ter de deixar a terra que adquiriu no 
Brasil Central e transformou numa área de 
preservação permanente.

Agora, o primeiro presidente negro 
de Maubor conseguiu aprovar uma lei que 
obriga a todo norte-americano a ter plano de 
saúde. E se o cara não puder pagar, quem 
paga por Bob? A brasileira Ro,  mulher de 
Bob, nem precisou de assistência médica: 
morreu de repente.

O Grego, dono do Bar do Grego, teve 
menos sorte. Sentia dores no estômago; 

procurou o SUS, que demorava em frente 
a seu bar, onde ele tocava violão e cantava 
canções dos pescadores gregos. Lui me di-
zia que estava esperando pela radiografia 
como Penélope esperou Ulisses. Depois 
de meses de espera pela radiografia de 
Penélope, foi diagnosticado o câncer que 
roia as tripas do Grego. O bar fechou.

Deu no jornal que o número de reclama-
ções contra os planos de saúde cresce assus-
tadoramente no Brasil. E, o que é pior e mais 
assustador: nesse número não está computa-
do o número dos que não reclamam. Pois o 
povo brasileiro é tradicionalmente silencioso, 
só grita gol. O povo do gol agüenta calado, 
desde a fome à demora na radiografia. Até 
o Grego aprendeu a aguentar, até que as 
nornas acabaram de fiar o seu fio. 

E há os que não reclamam porque 
morrem antes de reclamar. 

Os planos de saúde privados benefi-
ciam seus filiados e seus não filiados, pois, 
quando atendem a um filiado, aliviam a 
carga dos que procuram o SUS. Eis sua 
maior importância.

Ronald Biggs – o inglês que assaltou o 
trem pagador, tido como o roubo do sécu-
lo – preferiu deixar a segurança do Brasil e 
voltar para a Inglaterra, a fim de ser preso 
e assistido pelo SUS de lá, pois estava com 
o popular câncer e sem dinheiro para o 
tratamento. O SUS de Sua Majestade é um 
dos melhores do mundo, empata com o 
do Canadá e só perde para o de Cuba.

– E o dinheiro do assalto? – pergun-
tou o repórter a Biggs.

– Gastei com festas e advogados.
Arre égua, Biggs.

Sebastião Ayres de Queiroz, exemplo de 
médico e poeta, alicerçado numa vida de traba-
lho, fé e acendrada capacidade de servir, publica 
um novo livro, a que deu o título de “Gratos La-
bores do meu Laser”, continuando obra literária 
que já tem presença no nosso cenário cultural 
com “Mensagens- Poemas de Amor e Paz” e 
“Fé, Família e Amizade- Celebração”.

Explica o autor que esse último livro é 
fruto de uma fase de descontração quando o 
exercício dos pendores para as letras se inten-
sificaram, ante a renúncia voluntária das suas 
obrigações de médico, a que se dedicou até há 
pouco tempo.

Os dos Grêmios Literários Machado 
de Assis e Tiradentes, do Centro Estudantal 
Campinense, os seus companheiros do Banco 
do Brasil, do Quadro Médico da Paraíba e da 
Academia Paraibana de Poesia, nós todos o 
conhecemos muito bem quanto à sua eficiência 
profissional, sua ilimitada fé cristã e sua excep-
cional vocação intelectual.

Seus livros, inclusive, o último, “Gratos 
Labores do meu Lazer”, são testemunhos fiéis 
do quanto agradece a Deus e à Vida pelas 
graças acumuladas, ao longo do tempo, em que, 

se todos fizeram bem a sua parte, ele, Sebastião 
Ayres, soube fazer melhor a sua, podendo com-
parecer a todos os tribunais, da terra e dos céus, 
e dizer tranquilo: “honrei os talentos recebidos”.

Impossível destacar, no novo livro, 
o melhor texto e o melhor poema. Todos 
estão impregnados do que possa existir de 
mais puro no sentimento, na fé, no poder do 
trabalho e na presença do bem, enfim, o que 
construiu seu autor como profissional da 
medicina, em favor da saúde numa síntese 
equilibrada compatível com sua vida bem 
formada. 

Se me fosse permitido um registro 
pessoal seria o da minha alegria por 
ter acompanhado, de perto, o seu bom 
combate, e o do meu agradecimento pelo 
destaque, no seu novo livro, das minhas 
“Crônicas do Bem-Querer”, depoimentos 
que presto à guisa da preservação da me-
mória, ao mesmo tempo em que    agrade-
ço a Deus pelas permanentes e generosas 
bênçãos!  

A maior delas, além do tempo de lembrar, 
é a graça de poder agradecer, o que espero e 
desejo que nunca me falte. 

Editorial

Um
Os que não reclamam

 Sobre prisões provisórias

Nobres Labores! Gratos Lazeres!

Otávio Sitônio Pinto Evaldo Gonçalves
Escritor e Jornalista 
sitoniopinto@gmail.com

Escritor
egassociados2011@ig.com.br

É de grande relevância o 
projeto “Minha Casa, Mi-
nha Vida”,  que destina 
quase duas mil unidades 
habitacionais ”, para a ci-
dade de Campina Grande.
Principalmente, quando 
limita a faixa dos bene-
ficiados entre as famílias 
de zero a quatro salários 
mínimos. Sabe-se que a 
maior demanda por ha-
bitação está concentrada 
entre as famílias com 
renda inferior a dois sa-
lários mínimos.
Para essa faixa, os finan-
ciamentos tradicionais 
do mercado ficam quase 
inacessíveis, daí a im-
portância do projeto em 
questão.

Não tem proibição que im-
peça a solicitação de voto 
pela internet, dos candi-
datos ao  pleito deste ano, 
especialmente nas redes 
sociais como  Facebook e 
Twitter.
Tem muita gente pedindo 
voto, na maioria candidatos 
a vereador. Adiantam núme-
ros e fotos que “vai aparecer 
na urna”, de forma aberta.

O Senac fechou a turma e inicia 
hoje mais um curo de pós-gradu-
ação em Educação Ambiental, com 
carga horária de 360 horas aulas.
Durante 13 meses alunos debate-
rão sobre Natureza , Meio Ambien-
te, Cidadania e Sustentabilidade.

Forte no Sul do País, mas ainda 
sem presença marcante em todo  
o Nordeste, a  Operadora Vivo 
quer mudar o jogo.
Vai se expandir na região, in-
clusive com a telefonia fixa e 
Internet.
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Deu no jornal que as reclamações contra os planos de saúde
crescem assustadoramente no Brasil. O brasileiro, só grita gol.”
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Humor

O s  j o r n a i s  a r g e n t i n o s 
c h o r a r a m  e m  m a n c h e t e s 
o n t e m ,  a p ó s  a  d e r r o t a 
d o   B o c a  J u n i o r  p a r a  o 
C o r i n t h i a n s ,  q u e  a c a b o u 
g a n h a n d o  a  L i b e r t a d o r e s .
N o  e s p o r t i vo  “O l é” :  “ La -
m e n t a m o s  n a  a l m a” .  J á  o 
“ E l  C l a r i n”   e r a  m a i s  re a -
l i s t a :   “  B o c a  d e i xo u  u m a 
i m a g e m  p o b re  e  c a i u  s e m 
a  Co p a” .
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EDITORES ASSISTENTES: Carlos Cavalcanti, Carlos Vieira, Emmanuel 
Noronha, José Napoleão Ângelo, Marcos Pereira e Rodrigo de Luna.
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Cátia de França
Cantora

Lapidado 

“Sou de 
esquerda, sou 
negra, sou 
mulher, além de 
várias outras 
minorias”

m um dos ensaios para apresentar o CD No Bagaço da Cana, Um Brasil 
Adormecido ao grande público, a cantora e compositora paraibana Cátia 
de França parecia se sentir em casa. Guiada pelo maestro Carlos Anísio, 
era possível perceber a sinergia entre a cantora e a Camerata Arte 
Mulher, que incensava o ambiente com o som intenso da orquestra, entre 
momentos sérios e de descontração. Imergida nessa atmosfera, Cátia de 
França nos deu algumas pinceladas de sua trajetória até aqui e revelou 
um pouco do processo de elaboração do disco que, assim como consta 
em seu título, permaneceu adormecido por mais de 30 anos. 

Quais são as novidades desse 
disco feito em parceria com a Ca-
merata Arte Mulher?

O que vai surpreender é que 
é uma sonoridade sinfônica, trata-
mento dado pela Camerata. Isso é 
um diferencial no meu trabalho, que 
sempre foi composto por banda, 
com sanfona, zabumba, triângulo. 
No meu primeiro disco, houve al-
guns arranjos de cordas, mas dessa 
vez é diferente. Esse álbum home-
nageia José Lins do Rêgo, um autor 
da terra, com esse tratamento sinfô-
nico.

E como foi que surgiu a opor-
tunidade de vocês trabalharem 
juntas?

No início de 2000, a Camerata 
surgiu e eu fui convidada para can-
tar na cerimônia de lançamento do 
grupo, tocando junto com elas “Pon-
ta do Seixas” e “Kukukaia”, lá no Sesi, 
então já havia um namoro, um flerte 
com essa orquestra fantástica. Aí, 
através de Mônica Cury, coordena-
dora da orquestra, o projeto tomou 
corpo. Ela soube na casa de Dora Li-
meira que eu tinha esse trabalho na 
gaveta. Ao vê-lo, ela sentiu o pré-sal 
que era aquilo ali, ou seja, o valor 
que aquele petróleo em estado bru-
to possuía.

No Bagaço da Cana, Um Brasil 
Adormecido é um trabalho feito 
há 37 anos, mas só agora o públi-
co teve acesso ao registro. Por 
que houve esse intervalo entre a 
elaboração e o lançamento?

Eu tentei lançar esse trabalho 
antes, mas não despertava interes-
se. A qualidade deste CD continua 
diamante, desde sua criação, entre-
tanto, o olhar da mídia na época era 
em busca de algo mais fácil. Eles 
não queriam ouvir um xote sobre 
um menino que passa fome e vai à 
escola só para ter a merenda, pre-
feriam Panorama, outro xote meu, 
que fala de forma engraçada sobre 
minha vivência no Rio de Janeiro. 
Na cabeça deles, aquilo não vendia 
e hoje vemos que vende. O projeto 
saiu agora devido a uma lei de in-
centivo, pois trabalhar com uma 
orquestra exige dinheiro, são quase 
20 pessoas, entre instrumentistas, 
vocalistas e maestros. O meu pri-
meiro disco foi todo feito do zero e 
só com dinheiro vivo. Hoje em dia 
ninguém quer dessa maneira, en-
tão o disco só teve chance de sair 
com esse incentivo.

O CD foi inspirado no cha-
mado Ciclo da Cana-de-Açúcar 
de José Lins do Rêgo, compreen-
dendo cinco livros que abordam 
esta temática. Qual é sua relação 
com essas obras e com a leitura e 
como eles inspiraram o disco?

Minha mãe era professora e, 
na Almeida Barreto, perto do Mer-
cado Central, ela tinha uma biblio-
teca chamada Coelho Lisboa, tra-
zendo pessoas que iam consultar 
os livros. Desde que engatinho eu 
convivo com eles, e ia, como podia, 
absorvendo o conhecimento dos li-
vros de mamãe. Quando cresci, fui 
ao Rio de Janeiro e já tinha meus 
próprios livros. Mas, infelizmente, 
meu acervo sumiu. Um amigo guar-
dou minha biblioteca particular na 
Academia Paraibana de Letras, para 
que fossem bem cuidadas, entretan-
to, ao voltar do Rio, não soube mais 
que destino eles levaram. Quanto 
aos livros de José Lins, por ele ser 
nordestino e paraibano, eu come-
cei a me envolver por seu trabalho 
por ser um autor próximo, teve um 
identificação. Outro motivo foi que, 
quando cheguei ao Rio de Janeiro, 
eu não podia simplesmente chegar 
e me apresentar por lá, decidi me 
dedicar à composição, ficando em 
um apartamento em Santa Teresa, 
no Rio de Janeiro, escrevendo, foi lá 
que surgiu esta obra.

A composição foi algo surgiu 
desde o começo de sua carreira 
ou foi uma consequência?

Comecei em 1966, quando co-
nheci Diógenes Brayner, jornalista e 
compositor que, a pedido de minha 
mãe, passou a me orientar. De início, 
não entramos em canto nenhum, 
pois eu acabava fazendo músicas 
com sete, oito ritmos, não tinha co-
meço, meio e fim. Aos poucos, fui 
dilapidando e começamos a ganhar 
alguns festivais.  Devo muito a Dió-
genes e também aos escritores, por 
90% das minhas composições são 
baseadas em escritores como o pró-
prio José Lins, João Cabral de Melo 
Neto, Guimarães Rosa, Eduardo Ga-
leano e Manoel de Barros. Por isso 
ela tem um alicerce sólido.

Desde os quatro anos de ida-
de, você começou a aprender a 
tocar piano. Como foi o proces-
so de aprendizagem e letramento 
musical?

Foi uma imposição da minha 
mãe. Nas famílias conceituadas da 

Paraíba,  os meninos estudavam 
violino, as meninas, piano. Estudei 
na Escola de Música Antenor Navar-
ro, aprendendo piano clássico com 
vários professores como Gerardo 
Parente, Isabel Burity e Terezinha 
Avelar. Também participei do coral 
regido por Luzia Simões, na General 
Osório. Então, respirei, convivi com 
o clássico. O rompimento aconteceu 
no colégio interno, pois, já que não 
pude levar meu piano, tive a com-
panhia do violão. Comecei a ter au-
las com o professor Romualdo, de 
Jaguaribe e com ele aprendi o dó, o 
sol, o fá e o lá da música popular.

A cantora também teve mo-
mentos em que decidiu se expres-
sar através de outras artes, não 
é? Como foram essas experiên-
cias?

Teve uma fase em que morei 
no Cordão Encarnado, próximo da 
Igreja de Lourdes, nas Trincheiras, 
quando enfrentei o fim de um rela-
cionamento que tive. Lá, me dedi-
quei à pintura para não enlouquecer. 
Aí você me pergunta: e a música? 
Nessa época, eu estava procurando 
outra forma de expressão, mas era 
pessoal, eu pintava e guardava essas 
obras nessa minha casinha da vila. 
Depois, um amigo meu, o músico 
Tarcísio Flor um dia me deixou em 
casa e viu minhas pinturas e disse 
que eu deveria inscrevê-las em al-
gum concurso e assim o fiz. Ganhei 
um prêmio e vários elogios duran-
te o Salão de Artes Plásticas da Pa-
raíba, promovido pela Prefeitura, 
inclusive de Walter Galvão, que es-
creveu o texto do book com minhas 
pinturas, falando que meu traço 
lembrava o de Heitor dos Prazeres, 
sambista que também pintava. Elas 

E
André Luiz Maia
andreluizlml@gmail.com

são pinturas rústicas, chamadas 
naïf. Também ganhei prêmios 
por fotografia e escrevi crônicas 
no Jornal A União, na década de 

70. Tive a felicidade de poder reto-
mar esse meu lado jornalista em A 
União novamente, já que fui convi-
dada a escrever e aceitei. Minha mãe 
deve estar dando pinotes de alegria 
no andar lá de cima por causa disso! 
(risos).

Suas músicas têm um cunho 
social e político, não no sentido 
partidário, muito forte. Por que é 
importante abordar essas temá-
ticas e como elas se refletem na 
sua carreira?

Eu fui criada em uma casa em 
que não havia uma religião ou par-
tido político, entretanto, em nossas 
paredes, tínhamos um pôster gi-
gante de Che Guevara, uma foto de 
Dom Hélder Câmara, nosso grande 
bispo, e na cabeceira na cama, o li-
vro Geografia da Fome, de Josué 
de Castro. Apesar da vida boa, com 
tudo do bom e do melhor, eu não fui 
criada alienada, tudo aquilo mudou 
o meu olhar. Eu tinha que saber que 
o sapato aperta nos pés de alguns e 
mais, saber que outros nem sapatos 
tinham. Sou de esquerda, sou negra, 
sou mulher, além de várias outras 
minorias que eu não preciso citar, 
basta olhar para mim. Por isso, sem-
pre tive essa preocupação e nunca 
me vendi, enquanto artista. 

O que você quer dizer com 
“não se vender”?

O útero da música do Sudes-
te abre e se fecha. Quando ele se 
abriu para a música nordestina, 
nos anos 70, uma enxurrada de 
artistas entrou lá, como esperma-
tozoides. Dentre eles, Zé Ramalho, 
Alceu Valença, Geraldo Azevedo, 
Elba Ramalho, os cearenses, sob 

a tutela de Fagner... Eu entrei jun-
to. Agora, me perguntam por que 
eu nunca recebi um disco de ouro, 
ou por que nunca fui a um Faus-
tão ou a um Jô Soares. Costumo 
responder que, de tanto solavan-
co que levei, não ganhei um disco 
de ouro, mas ganhei um disco de 
hérnia. (risos) Não estou dizendo 
que os nomes que citei se vende-
ram, Admirável Gado Novo, de Zé 
Ramalho, por exemplo, é um dis-
co de valor inestimável. Me refiro 
a mim mesma, como mulher, que 
nunca cedi às pressões da imagem 
na mídia para anunciar minha mú-
sica. Imagine uma negra, tímida, 
de esquerda, tendo que ouvir ‘ah, 
veste ela assim’, ‘bota ela para can-
tar tal música’, não, nunca me ven-
di. Estou onde estou, cada vez mais 
respeitada. Onde me destratam na 
mídia, a internet me leva além.

Você está morando há alguns 
anos no Rio de Janeiro. Como é vi-
ver lá e qual o contato que você 
tem com a música paraibana de 
hoje?

Eu não vivo na capital, moro em 
um distrito afastado, em que a inter-
net chegou dia desses por lá. Estou 
lá, mas meu olhar sempre se volta 
para o Nordeste, viajo bastante. Eu 
estou sempre antenada e toda vez 
que viajo, volto com a bolsa repleta 
de livros, filmes e discos. Recente-
mente, estive por aqui e recebi uma 
caixa com muito material de artistas 
paraibanos da nova geração, que 
também chega até mim através do 
Facebook. Através dele, pude ouvir 
uma releitura que fizeram de uma 
música minha, “Kukukaia”, feita pela 
banda de Yuri Carvalho, a Abrad’Os 
Zóio, ou seja, alguns desses novos 
músicos são meus bisnetos musi-
cais, que fazem coisas fantásticas e 
eu adoro isso.

ao som da sinfônica
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Agende-se! 
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Eventos, serviço e emprego

 Dezessete entidades participarão do evento 
em comemoração ao “Dia Internacional do 
Cooperativismo”, que será realizado amanhã, no 
Ponto de Cem Réis. Em uma estrutura formada por 
13 tendas, órgãos públicos estaduais, municipais 
e cooperativas prestarão serviços de saúde e 
divulgarão produtos. O evento faz parte de uma 
programação que celebrará também a iniciativa da 
ONU, que instituiu 2012 como “Ano Internacional das 
Cooperativas”, e os 40 anos de fundação do Sindicato 
e Organização das Cooperativas da Paraíba (OCB-
PB).

 No Ponto de Cem Réis, serão oferecidos 
serviços pelas seguintes entidades: Corpo de 
Bombeiros (massoterapia, medição do índice de 
massa corpórea e dicas de primeiros socorros); 
Senac (cortes de cabelo); Unimed (verificação de 
pressão arterial e teste de glicemia); Hemocentro 
(coleta de sangue); Uniodonto (atendimento 

odontológico em unidade móvel); Cuidar Fisio 
(atividades físicas); Associação Médica (teste de 
capacidade pulmonar); Sistema OCB/Sescoop-PB 
(orientação cooperativista); e Coapecal (degustação 
de derivados do leite como iogurte e queijo).

O Sebrae e os programas Empreender Paraíba 
e Cooperar contarão com um balcão de atendimento 
para realizar esclarecimentos e tirar dúvidas dos 
empreendedores. As cooperativas de crédito da 
central Sicoob Nordeste, FederalCred e Unicred 
João Pessoa divulgarão seus serviços e produtos 
financeiros. Também haverá exposição de produtos 
naturais fabricados pela cooperativa Mulheres em 
Ação. 

O evento contará, ainda, com o apoio da Polícia 
Militar que, além do policiamento, participará da 
abertura com sua banda marcial. Ao longo da manhã, 
a animação ficará por conta do grupo multicultural 
“Paraíba, Sim Sinhô”.

Dia internacional do cooperativismo

Comemorando os 22 anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ECA, o Ministério 
Público da Paraíba e o Ministério Público 
Federal, realizam hoje, no município de Rio 
Tinto, um painel de debates sobre o tema 
“Criança Indígena – Respeito e Dignidade”.

Na ocasião estarão presentes o 
procurador-geral de Justiça, Osvaldo 
Trigueiro do Valle Filho, lideranças 
potiguaras, representantes indígenas do 
Conselho Estadual da Paraíba, Organização 
dos Professores Indígenas Potiguaras, 
Coordenação Técnica Local de Baía da Traição 
e o Distrito Sanitário Especial Indígena. 
Também foram convidados os secretários de 
Estado do Desenvolvimento Humano, Maria 
Aparecida Ramos de Meneses, e da Educação, 

Harrison Alexandre Targino. 
Irão discorrer a respeito do tema 

“prevenção de abusos e violências contra 
crianças e adolescentes”, a antropóloga do 
Ministério Público Federal de Brasília, Elaine 
Amorim, e antropólogos da Universidade 
Federal da Paraíba. Assim também como o 
antropólogo e pesquisador de etnicidade 
Estevão Palitot, o sociólogo pesquisador 
da sexualidade potiguara, Martinho, e a 
promotora de Justiça Soraya da Nóbrega 
Escorel.

O evento que está previsto para começar 
às 8h, no Sesi de Rio Tinto, também terá 
atividades recreativas destinadas às  crianças, 
além da apresentação do ritual do toré, 
desenvolvido pelos índios potiguaras.

ECA e a criança indígena

“Dia Internacional do Cooperativismo” é comemorado ama-
nhã, no Ponto de Cem Réis. A Unimed JP faz exames gratui-
tos. O MPPB e MPF realizam painel sobre o tema “Criança 
Indígena – Respeito e Dignidade”. Começa a BMB, na Capital.

Comemorando 18 anos de sucesso e 60 edições no país, o maior evento Multisetorial da 
Paraíba abre novamente as portas no Espaço Cultural hoje, em João Pessoa, a partir das 17h. 
O evento, que vai até o dia 15, reúne mais de 350 expositores e gera em média mil empregos, 
entre diretos e indiretos.

Além de moda, artesanato, bijuterias, eletrodomésticos, eletroportáteis, produtos de 
informática, serviços, lazer, a Brasil Mostra Brasil 2012 traz esse ano alguns atrativos que pela 
primeira vez serão apresentados no evento.

Entre as novidades, um Salão de Animais, onde estarão em exposição e à venda animais 
domésticos e produtos de pet shop. Na área de lazer infantil, foi confirmada a presença do 
personagem de Ziraldo - O Menino Maluquinho - que irá animar o espaço Arara Brás.

Na área de cosmetologia, a marca Bio Extratus promete inovar com a presença de um 
Caminhão Instituto de Beleza. 

Começa a Brasil mostra Brasil

Fotos: Arquivo

A Unimed JP participará 
amanhã das comemorações 
do Dia Internacional do 
Cooperativismo, promovidas 
pelo Sistema OCB/Sescoop-PB, 
no Ponto de Cem Réis, em João 
Pessoa.

Das 8h ao meio-dia, 
uma equipe da Secretaria 
de Promoção da Saúde da 
Cooperativa fará, gratuitamente, 
teste de glicemia e verificação 
de pressão arterial, além de 
distribuir material informativo 
sobre saúde e qualidade de 
vida.

O Departamento de 
Negócios também marcará 
presença nas comemorações. 
A ideia é manter os primeiros 
contatos com pessoas que 
queiram adquirir um dos planos 
de saúde da Unimed JP.

O Dia Internacional do 
Cooperativismo é comemorado 
todo ano sempre no primeiro 
sábado de julho. Na Paraíba, 
as cooperativas, dos mais 
diversos ramos, reúnem 46 
mil associados. Na área da 
saúde, a maior é a Unimed João 
Pessoa, que conta com mais de 
1,5 mil médicos cooperados, 
aproximadamente 130 mil 
clientes e cerca de 1,6 mil 
funcionários.

Programação

Este mês, o Sistema OCB/
Sescoop-PB preparou uma ampla 
programação para comemorar, 
além do Dia Internacional do 
Cooperativismo, os 40 anos de 
fundação do OCB-PB e a iniciativa 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em instituir 2012 
como o “Ano Internacional das 
Cooperativas”.

A programação será 
aberta no sábado, no Ponto de 
Cem Réis. Além da participação 
da Unimed JP, haverá exposição 
de produtos de outras 
cooperativas paraibanas, 
atrações culturais e oferta de 
serviços à população, a exemplo 
de orientação odontológica, 
massoterapia, cortes de cabelo, 
dicas de maquiagem, entre 
outros.

Na próxima segunda-feira 
(9), uma solenidade na Sonho 
Doce Recepções, a partir das 
19h30, comemorará os 40 anos 
da OCB-PB. Entre os convidados, 
estarão representantes de 
cooperativas e lideranças do 
setor produtivo.

Já no dia 14 de julho, das 
8h30 ao meio-dia, no auditório 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), em 
Sousa, será realizado o Encontro 
das Cooperativas do Sertão 
Paraibano (Encosert).

serviços gratuitos de saúde
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Arthur Pessoa escreve 
sobre o cantor Biliu de 
Campina
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Em busca das origens
O Espetacular Homem-Aranha, que estreia hoje, reconta a história de Peter Parker

Peça do Alfenim estreia 
em São Paulo

Diário de Um Louco 
volta a ser encenado
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TEMPORADA TEATRO

De 2002 para cá, três filmes 
contaram a saga do Homem- 
Aranha contra o Duende-
Verde, Homem de Areia 
e o sibionte Venom. Mas 
esqueçam. A história não 
foi contada corretamente e, 
por isso, os estúdios da Sony 

resolveram recontá-la como se deve. Hoje, 
nos cinemas, estreia O Espetacular Homem- 
Aranha (The Amazing Spider Man, EUA, 
136 min), na Capital e em Campina Grande. 
Trata-se de uma adaptação que nasceu após 
divergências na produção sobre o que seria 
o quarto filme da saga.

Homem-Aranha 3 (2007) foi um fil-
me caro e de pouca lucratividade para os 
estúdios. Até então diretor da franquia, 
Sam Raimi apontava uma série de erros 
que incluíam o roteiro inflado pelos super 
vilões como um dos fracassos da produção. 
Assim, ele e demais produtores entraram 
em choque com diretores da companhia e, 

assim, toda a equipe foi substituída.
Nasceu, assim, a ideia de recontar a 

história do Homem-Aranha, com atores 
novos, com equipe técnica nova, com pega-
da diferente – desta vez, mais adolescente, 
e com custos mais baixos. Veio, então, o 
novato diretor Mark Webb (até então, ele 
tinha feito ‘500 dias com ela’), que faz seu 
primeiro grande blockbuster.

Não há como evitar comparações entre 
os filmes da primeira trilogia com a produ-
ção que está em lançamento. O filme lançado 
em 2002 e suas continuações misturaram 
enredos de diferentes sagas dos quadrinhos 
do Homem-Aranha.

Assim, alguns fatos precisam de uma 
nova narração, mais próxima da origem 
(proposta por Stan Lee, em 62): Peter Parker 
não se descobre com poderes após acordar 
de um sono profundo. Gwen Stacy foi o pri-
meiro amor do jovem Peter Parker e não a 
ruiva Mary Jane Watson. Duende Verde não 
foi o primeiro vilão (Dr. Octopus apareceu 
antes, por exemplo).

Claro que os roteiristas da primeira 
trilogia não inventaram o enredo do acaso. 
Tiveram como base a saga Ultimate, lança-

da anos depois que o aracnídeo em forma 
humana alcançou o sucesso.

O Espetacular Homem-Aranha vem 
para recontar a vida de Parker, desta vez, 
mais próximo à história imortalizada nos 
quadrinhos. O garoto era um excepcional 
aluno, mas muito ruim com as mulheres. 
Criado pelos tios (May e Ben) desde a morte 
dos pais, ele encontra uma maleta com pis-
tas do que aconteceu naquele passado que 
o deixou órfão. Assim, vai parar na Oscorp 
e conhece o Dr. Curt Connors, sócio antigo 
de seu pai.

O jovem brilhante é, então, picado por 
uma aranha que sofreu induções radioa-
tivas. Com poderes superespeciais, acaba 
entrando em rota de colisão com o perigo-
so alter-ego do cientista Connors, o vilão 
Lagarto, que, naturalmente, quer destruir 
Nova Iorque.

Na rota de comparações, sai Tobey 
Maguire como protagonista e entra o jovem 
Andrew Garfield, aquele que interpretou o 
brasileiro Eduardo Saverin em A Rede Social, 
que narrou a história de Mark Zuckenberg 
e o Facebook. Para alguns fãs, o novo ator 
se parece mais com o biótipo apresentado 

FOTO: Divulgação

Horácio Roque
hroque.reporter@gamil.com

Não há como evitar 
comparações entre 
os filmes da primeira 
trilogia com a 
produção que está 
em lançamento

nos quadrinhos – magro, cabelo semelhante, 
alto e por aí.

No elenco, a produção ainda tem Emma 
Stone (Gwen Stacy), Sally Field (Tia May), 
Martin Sheen (Tio Ben), Rhys Ifans (Con-
nors, Largato), Denis Leary, Campbell Scott, 
Embeth Davidson, C.Thomas Howell.

O Espetacular Homem-Aranha tem 
como responsável pela trilha sonora o pre-
miadíssimo James Horner, o mesmo que 
emocionou o mundo com Rose e Jack em 
Titanic. E no som escolhido, a aclamada ‘Til’ 
kingdom come’, do Coldplay.

O Espetacular 
Homem-Aranha, de Mark 
Webb, tenta ser mais 
fiel á história do 
super-herói, usando 
como base a proposta 
de Stan Lee
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Vivências

Nestes últimos dias, o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva tem desafiado a própria fama de infalível em estra-
tégias políticas com uma série de “pisadas na bola”, como se 
diz na gíria futebolística, que ele tanto aprecia, num territó-
rio no qual sempre desfilou com desenvoltura.

Enquanto os adversários tucanos se engalfinhavam 
em lutas internas intermináveis e injustificáveis para es-
colher o candidato à sucessão de Gilberto Kassab (PSD) na 
Prefeitura de São Paulo, Lula não ouviu lideranças locais, 
federalizou o pleito e lançou Fernando Haddad com a 
justificativa de que aposta no “novo” e repete a audácia de 
ter indicado Dilma Rousseff para presidente, em 2010. O 
risco é que, se Haddad perder, dará a Dilma a oportunosa 
ensancha de mostrar que ela não ganhou só por causa do 
apoio dele, mas teve méritos próprios.

A aposta isolada de Lula ignorou a lição do poeta 
britânico William Congreve, que, no século XVII, consta-
tou o óbvio ululante: “Não há no céu fúria comparável ao 
amor transformado em ódio nem há no inferno ferocida-
de como a de uma mulher desprezada”. Da mesma forma 
como, segundo Arnaldo Jabor, teria escolhido Dilma para 
lhe suceder por imaginar que, sendo mulher, ela não o 
trairia, pensou que, depois de pisar nos calos da senadora 
Marta Suplicy (PT-SP), pudesse contar com seu apoio leal 
e entusiástico na campanha do favorito. Deu no que deu: a 
ex-prefeita virou a “fera ferida” da canção de Roberto Car-
los e é, ninguém duvide, o maior empecilho para os planos 
de Lula conquistar uma vitória pessoal no pleito em São 
Paulo, cujo eleitorado lhe tem sido historicamente hostil. 
Ele próprio perdeu para José Serra e para Geraldo Alck-
min e seus candidatos Marta Suplicy e Aloizio Mercadante 
Oliva foram derrotados por José Serra, ela também por Gil-
berto Kassab há quatro anos, além de Dilma Rousseff para 
o mesmo Serra nas urnas paulistanas. Outra lambança de 
Lula na mesma disputa foi deixar-se fotografar afagando 
o “filhote da ditadura” Paulo Maluf em troca do apoio do 
Partido Progressista (PP).

Os 95 segundos do PP malufista no horário gratui-
to, cedidos em troca dos afagos no jardim da mansão do 
dr. Paulo, geraram a crise da saída da ex-prefeita Luiza 
Erundina da chapa lulista, numa evidência de que, como o 
crime, o “neomalufismo” poderá não compensar.

No afã de eleger Haddad, o ex-presidente passou a seu 
eleitorado devoto e leal a impressão de Kassab – que se dis-
pôs a apoiar o favorito dele e chegou a comparecer a uma 
reunião petista – lhe ter passado a perna. Tenha sido ou não 
esperteza do prefeito, a iniciativa dele empurrou o ex-gover-
nador José Serra para a disputa e convenceu seus desafetos 
no PSDB a compreenderem que a única forma de manter a 
oposição ao poder federal na maior prefeitura do país será 
apoiá-lo sem restrições, embora tapando o nariz.

 Outro episódio posterior ao diagnóstico do câncer 
na laringe desmentiu mais até do que a fama de infalível 
do ex-presidente, pois contradisse um histórico de bom 

senso que o tem aproximado do cidadão comum, respon-
sável por vitórias dele e de seus candidatos e altíssimos 
índices de popularidade por eles obtidos. Trata-se do en-
contro com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes no escritório do amigo comum Nelson Jo-
bim. Mesmo que a versão do interlocutor – segundo quem 
Lula apelou para ele evitar que o julgamento do mensalão 
coincidisse com as eleições municipais – não seja absolu-
tamente fidedigna, não faz sentido a exposição a que ele e 
alguns membros da última instância do Poder Judiciário 
– Gilmar, entre eles – se expuseram, às vésperas de um 
momento relevante como as sessões nas quais se julgará 
o maior escândalo de corrupção atribuída a seu governo 
na vigência do gozo da aposentadoria. Nada justificaria tal 
cruzada peripatética estando fora da presidência, período 
no qual prometera se comportar com o máximo de discri-
ção, e durante delicado tratamento de saúde.

Fato é que quem se surpreende com essas derrapadas 
do líder tido como infalível desconhece sua biografia. Nem 
sempre Lula foi sequer sensato como se pensa que foi. Em 
1978, o ex-governador Cláudio Lembo, atendendo ao chefe 
da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva, lhe pediu apoio 
para a anistia e a volta dos exilados. Ele negou. Em 1985, 
apoiou a expulsão do Partido dos Trabalhadores (PT) dos 
deputados Bete Mendes, Airton Soares e José Eudes, porque 
votaram em Tancredo Neves contra Paulo Maluf no Colégio 
Eleitoral, alegando que os dois candidatos eram “farinha 
do mesmo saco”. Em 1988, o partido só assinou a Consti-
tuição dita “cidadã” por apelo insistente do presidente do 
Congresso Constituinte, Ulysses Guimarães (PMDB-SP). No 
mesmo ano, omitiu-se na campanha da candidata petista 
à Prefeitura de São Paulo, Luiza Erundina, que tivera a 
ousadia de vencer seu favorito, Plínio de Arruda Sampaio, 
na convenção. Em 1993, apesar de ter participado da der-
rubada de Fernando Collor no Congresso, o PT recusou-se 
a participar do governo tampão do vice Itamar Franco 
e suspendeu a filiação da mesma Erundina, porque ela 
ousara desafiar novamente o chefão ao aceitar a Secretaria 
da Administração Federal – o que a levou a migrar para o 
PSB em 1997.

Aconselhado por Aloizio Mercadante Oliva, Lula levou 
os petistas a votarem contra o Plano Real, acusando-o de 
“estelionato eleitoral”, posição que o levou a duas derrotas 
eleitorais seguidas no primeiro turno para o criador do 
maior projeto social da História do país, Fernando Henri-
que Cardoso. E, na oposição, se opôs ferozmente à privati-
zação, à adoção do câmbio flutuante, às metas de inflação, 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e aos programas 
sociais propostos pelos tucanos.

Fiel à condição confessa de “metamorfose ambulan-
te” (apud Raulzito Seixas), contudo, elegeu uma anistiada 
presidente. E agora enfrenta o desafio de provar que o 
“neomalufismo” não é crime e pode compensar. Se conse-
guirá só Deus sabe.

Uma das grandes inimigas da 
convivência humana é, sem sombra 
de dúvida, a impulsividade. Esta 
pode interferir desde pequenas 
questões domésticas até em tragé-
dias irreparáveis. A questão mais 
comum se dá quando usamos nos-
sas palavras de maneira impulsiva, 
numa reação imediata a qualquer 
fato. Nestes mo-
mentos, falamos 
de algo guardado 
dentro de nós que, 
até aquela hora, ha-
víamos preservado. 
Quantas vezes, nas 
rusgas familiares, 
reagimos contra 
nosso cônjuge, 
falando aquilo que 
depois se tornaria 
arrependimento. 
Poderá ocorrer, 
inclusive, confor-
me a gravidade, em separação 
do casal. Já se disse muitas vezes 
que as palavras são como flechas: 
uma vez lançadas, não poderão 
ser chamadas de volta. Parece-me 
que as mulheres guardam mais na 

memória essas situações. Às vezes, 
passados anos, em outra discussão 
elas dizem: você se lembra quando 
você disse aquilo? As reações assu-
mem maior gravidade quando elas 
não se resumem em palavras, mais 
em ações – um tapa, um empurrão 
etc. Aí a coisa se torna muito mais 
grave.

Em várias situa-
ções em nossa vida, a 
impulsividade pode 
causar danos. Situações 
comuns se verificam no 
trânsito. Quantas vezes 
xingamos outro moto-
rista por uma manobra 
irresponsável ou peri-
gosa? Às vezes, somente 
por ele nos ter ultrapas-
sado, como se estivés-
semos na disputa de 
alguma prova automo-
bilística. Conheço casos 

em que, de uma pequena discussão 
no trânsito, ocorreu morte de um 
dos contendores. Muitas das vezes, 
é preferível que se tolere a atitude 
alheia, porque não sabemos que 
tipo de reação o outro motorista 

poderá ter. Isto não nos fará um ser 
inferior ou covarde. Idêntica situa-
ção ocorre no futebol: agressões de 
torcedores geradas por palavras de 
provocação  podem provocar até 
mesmo mortes.

Penso que o controle das 
nossas reações e da impulsivi-
dade é uma conquista de grande 
importância em nossas vidas. 
O que acontece comumente é 
que se age primeiro para depois 
pensar, quando o recomendado é 
pensar primeiro para depois agir. 
O homem deverá se empenhar 
na conquista desse ideal. A sere-
nidade não significa fraqueza, e 
sim, fortaleza. Esta serenidade de 
espírito deve sempre estar pre-
sente em nossa vida. Quem somos 
nós para julgar o comportamento 
do próximo? Temos competên-
cia e conhecimento daquilo que 
gerou o comportamento alheio? 
O homem deve se empenhar em 
se tornar um ser reflexivo. Dar 
aquela “paradinha” antes de tomar 
qualquer decisão. Isto, sem dúvi-
da, irá melhorar sua  vida e evitar 
desgraças.

Jornalista e escritor - jnunes48@hotmail.com

Oitentões
A Academia Paraibana de Letras continua 

a homenagear seus integrantes que completam 
oitenta anos de vida.

Chego de supetão ao escritório de Juarez 
Farias, num final de tarde chuvoso, para mos-
trar texto, para o qual suplico seu olhar crite-
rioso de pensador enciclopédico dos saberes do 
Direito e da Economia. A história deste nosso 
amigo que abordo no trabalho literário, ele é 
conhecedor.

Trata-se de um esboço biográfico de Dor-
gival Terceiro Neto, homem telúrico que se 
agarra as coisas da Paraíba, sem tirar o olhar da 
pequena cidade de Taperoá, reino onde culti-
vou sonhos e conserva firme dedicação que o 
municia para pelejas com as quais se defronta 
no ambiente rústico de caatinga ou da seara ur-
bana, completa oito décadas em setembro.

Explico a doutor Juarez o que já tinha fala-
do pelo telefone no dia anterior, quando disse 
que o livro seria uma homenagem a Dorgival, 
pois nada melhor do que mostrar para a juven-
tude, principalmente quem atua no jornalismo, 
no direito e na militância política, este homem 
que saiu do esturricado Taperoá, há mais de 
sessenta anos, soube abrir as portas e janelas 
para a brisa do saber penetrar e, sem forçar 
nem criar situações, ocupou cargos relevantes 
na administração pública do Estado, reservados 
para poucos.

A forma encontrada para retribuir a manei-
ra como nos acolhe, no limite do nosso esforço, 
é escrever sua biografia. Uma tentativa de com-
pensar a mão estendida, tantas vezes repetidas, 
em favor daqueles pelos quais somos obrigados 
a olhar.

Este livro, a exemplo dos anteriores, usarei 
o tempo disponível à noite e finais de semana 
para vasculhar o passado dos personagens, jun-
tando pedaços da história de cada um, seguindo 
o modelo anteriormente adotado em trabalhos 
idênticos. Algo que me dar prazer em escrever, 
porque transformados em livros, estarão es-
palhados em estantes que nem sei onde ficam. 
Quem sabe, ajudando pessoas a contemplar o 
mundo com os ensinamentos de dom Marcelo 
Carvalheira, padre José Coutinho, padre Ibia-
pina, Nathanael Alves, Ariano Suassuna, Luís 
Augusto Crispim, por exemplo, sobre os quais 
escrevi.

Quando planejava escrever o romance que 
me acompanha, vejo-me na iminência de assu-
mir outros desafios. São três acadêmicos que 
no próximo ano também completam oitenta 
anos, todos merecedores de apurado estudo so-
bre suas atuações profissionais. Intelectuais de 
aguçada sensibilidade no campo onde atuam, 
merecem atenção especial de nossa parte.

Um deles é o cronista Gonzaga Rodrigues, 
jornalista que dispensa as apresentações. O ou-
tro é o deputado Evaldo Gonçalves, que tantas 
vezes elevou o nome da Paraíba nas tribunas do 
Legislativo estadual ou federal e, também, Jua-
rez Farias que conquistou posições que o torna 
portador de merecidas homenagens. Todos têm 
serviços prestados à Paraíba, como íntegros 
homens públicos, o que bastaria para as reve-
rências e abraços de seus discípulos. 

Pensadores com olhar voltados para a 
Academia de Atenas, também alimentados com 
os ensinamentos do pensamento moderno, os 
quatro apontam caminhos para novas gerações, 
pois são depósitos da cultura greco-romana 
que ajudam na construção de uma sociedade 
sadia.

Homenageá-los agora é o mínimo que a 
Paraíba poderia fazer em agradecimento pelo 
que protagonizaram.

José 
Nunes

Crônica José Nêumanne
Cronista

dalvascheerer@hotmail.com

Lula quer provar que ‘neomalufismo’ compensa

A impulsividade

O controle das 
nossas reações e 
da impulsividade 
é uma conquista 
de grande 
importância
em nossas 
vidas

Crônica Geraldo R.R.Costa
Escritor

g.costajf@hotmail.com  
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Coletivo Alfenim inicia, hoje, temporada 
da peça O Deus da Fortuna em São Paulo

Em cartaz

TREINAMENTO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de julho de 2012

O espetáculo O Deus da Fortuna, dirigido por Márcio Marciano, é baseado em anotações do dramaturgo alemão Bertold Brecht

Diário de um 
jornalista bêbado

Johnny Depp é Hunter Thompson no filme de Bruce Robinson

Roteiro

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA (The Amazing 
Spider-Man, EUA, 2012). Gênero: Ação, 
aventura e suspense. Duração: 136 min. 
Classificação: 10 anos. Direção: Marc Webber, 
com Andrew Garfield, Sally Field, Martin 
Sheen e Emma Stone. A história de Peter 
Parker, estudante rejeitado por seus colegas 
e abandonado por seus pais, ainda criança, 
mas criado pelo Tio Ben. O adolescente tenta 
entender quem é, enquanto começa a viver a 
primeira paixão. CinEspaço 3:  3D: Dublado - 
13h50, 16h20 e 18h50. Legendado - 21h30. 
Manaíra 2: 12h30, 15h30, 18h30 e 21h30. 
Manaíra 4: 12h, 15h, 18h e 21h. Manaíra 5: 
19h e 22h. Tambiá 5: 14h, 17h e 20h. Tambiá 
6/3D: 16h e 20h30.

E AÍ, COMEU? (Brasil, 2012). Gênero: Comédia. 
Duração: 102 min. Classificação: 14 anos. Di-
reção: Felipe Joffily, com  Emílio Orciollo Netto, 
Seu Jorge e Tainá Müller. Recém separado, 
Fernando passa boa parte do seu tempo ten-
tando 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 buscam entender o 
papel do homem neste mundo atual, povoado 
por mulheres de ideias modernas. CinEspaço 
1/3D: 14h, 16, 18h, 20h e 22h. Manaíra 8: 
14h45, 17h15, 19h30 e 21h45. Tambiá 1: 
14h50, 16h50, 18h50 e 20h50.

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, 17h50 e 19h50. 
Manaíra 3: 12h10, 14h15, 16h4 e 18h50. Ma-
naíra 6:  13h15,15h40, 17h50 e 20h. Manaíra 
7/3D: 13h45, 16h10, 18h20 e 20h30. Tambiá: 
13h30, 15h20, 17h10, 19h e 20h50. Tambiá 
6/3D: 14h10 e 18h40.

SOMBRAS DA NOITE (Dark Shadows, EUA, 
2012). Gênero: Comédia e fantasia. Du-

Ganhadora do Prêmio Fu-
narte de Teatro Myriam Muniz, 
com a peça O Deus da Fortuna - 
dirigida por Márcio Marciano – o 
Coletivo de Teatro Alfenim re-
torna a São Paulo. O espetáculo 
estreia hoje, a partir das 21h, no 
Teatro de Arena Eugênio Kusnet, 
onde cumpre temporada duran-
te este mês de julho, dentro do 
projeto de ocupação Diálogos de 
Aprendizagem, organizado pela 
Cia. do Latão em celebração aos 
15 anos da companhia.

Criado em processo colabo-
rativo com os atores do Coletivo 
de Teatro Alfenim - grupo que, a 

propósito, se apresentou há dois 
anos, em São Paulo, ocupando a 
sala Renée Gumiel no Complexo 
Cultural Funarte – o texto de O 
Deus da Fortuna é uma parábo-
la em chave cômica, que utiliza, 
como ponto de partida, um ar-
gumento de Bertolt Brecht, reti-
rado de seus diários de trabalho. 
O dramaturgo alemão relata 
sua intenção de escrever uma 
peça inspirada na imagem desse 
Deus, muito popular na China.

No entanto, o Coletivo de 
Teatro Alfenim criou o seu pró-
prio Deus da Fortuna, totalmen-
te identificado ao capital especu-

lativo. Ele surge na propriedade 
de um capitalista à moda antiga, 
o Senhor Wang, para lhe revelar 
a “metafísica” do capitalismo fi-
nanceirizado dos dias atuais.

Em tempos de crise siste-
mática do capitalismo, cuja lógi-
ca é a de se alimentar de trabalho 
não pago e da promessa fictícia 
de que o capital especulativo 
promoverá a felicidade futura, 
comprometendo não apenas as 
gerações de hoje como também 
as gerações vindouras, o Alfenim 
experimenta a comédia com o 
propósito de desmascarar a ma-
quinaria teatral utilizada para 

escamotear a lógica criminosa 
do capital especulativo e seus 
derivativos “metafisicantes”.

De acordo com a agenda 
do grupo, divulgada pelo diretor 
Márcio Marciano, a peça perma-
necerá em cartaz até o próximo 
dia 18. Na última semana deste 
mês de julho, ou seja, a partir da 
data 25, o Alfenim ainda irá apre-
sentar a peça Milagre Brasileiro, 
indicada para o prêmio Shell de 
Música e, simultaneamente ao 
cumprimento da temporada na 
capital paulista, levará para as 
ruas a intervenção Histórias de 
Sem Réis.

*   Ruim
** Regular

***   Bom
**** Otimo

***** Excelente

CO
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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

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

ração: 113 min. Classificação: 14 anos.  
Legendado. Direção: Tim Burton, com Johnny 
Depp, Michelle Pfeiffer e Helena Bonhan Car-
ter. 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: 21h40. Manaíra 1: 
15h5 e 17h40. Tambiá 2: 16h30 e 20h20.

PARA ROMA COM AMOR (To Rome with Love, 
EUA, Espanha, Itália, 2012). Gênero: 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. CinEspaço 4: 15h, 17h20, 19h40 
e 22h. Manaíra 1: 12h45 e 20h50.

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 3: 21h15.

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 John-
ny Depp, Aaron Eckhart e Amber Heard. 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: 20h50.

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 Schwimmer. 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 3: 14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30.

BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR (Snow White 
and the Huntsman, EUA, 2012). Gênero: 
Ação. Duração: 127 min. Classificação: 12 
anos. Dublado. Direção: Rupert Sanders, 
com Kristen Stewart, Charlize Theron e 
Chris Hemsworth. A beleza de Branca é o 
seu maior problema, transformando-se 
em ameaça para sua madrasta, Ravenna. 
Porém, a tirana não sabe que a jovem vem 
treinando a arte da guerra com um caçador, 
que foi enviado para matá-la. Tambiá 2: 
14h20 e 18h40.

Glacuo Meireles lança disco na Estação

O cantor e compositor Glauco Meireles lança hoje, às 19h, no au-
ditório da Estação Cabo Branco, o seu segundo CD. O show terá par-
ticipação da Orquestra de Câmara Cidae de João Pessoa, regida pelo 
maestro Rogério Borges. O álbum, intitulado Glauco Meireles, conta 
com faixas autorais e covers, em que Meireles presta uma home-
nagem à Capital paraibana, cidade que o acolheu artisticamente, 
ao centenário de Luiz Gonzaga e a artistas contemporâneos que o 
inspiraram, com novas roupagens de canções célebres. Djavan, Zé 
Ramalho, Seu Jorge e Lenine estão entre eles. Glauco Meireles será 
acompanhado por Pedro Medeiros (violão-base e solo), Zé Hilton 
(contrabaixo elétrico), Walisson Melo (teclados), Wênia Xavier e 
Thiago Marquez (percuteria) e Júnior Matos (sanfona). Natural de 
Cajazeiras, Glauco participou de festivais de música na cidade natal. 
Já morando em João Pessoa, lançou seu primeiro CD, Ao Seu Gosto. A 
entrada é gratuita.

Biliu do mundo

Em entrevista ao jornalista Rômulo Azevedo, Gilberto Gil chegou a afirmar que 
Jackson do Pandeiro trazia na sua música um sentimento cosmopolita que Campina 
Grande tem. Um anseio de ser Nova Iorque devido a sua condição de eixo, entreposto, 
carrefour onde diversas influências se encontram. Biliu de Campina, como seguidor fiel 
da obra do rei do ritmo, além de se encaixar perfeitamente nesse perfil universal, agora 
tem a oportunidade de fazer o Tio Sam “pegar no pandeiro e no zabumba”, concretizando 
a profecia do seu mestre, pois estará representando Campina Grande esse mês em um 
show no Licon Center em Nova Iorque.

Patrimônio cultural da “Rainha da Borborema”, Biliu também é um mestre na 
arte do forró e da irreverência que marca o ritmo. Apelidado de “maior carrego do 
mundo”, por sua língua afiada e humor com que interpreta suas canções, tem mi-
lhares de quilômetros de estrada percorridos com diversos discos gravados e shows 
por todo o país. Suas apresentações são sempre repletas de referências ao cancio-
neiro popular nordestino, imortalizadas nas obras de Jackson, Gonzagão e Marinês, 
mas vão além da magistral interpretação que Biliu empreende a essas obras. Sua 
música segue rezando pela cartilha da “pré-história do forró”, como ele mesmo gos-
ta de dizer, porém sem deixar de lado toda a modernidade própria do seu jeito de 
ser. Um exemplo é a música Coco Repeado, onde ele faz uma brincadeira sugerindo 
a indissociável semelhança entre os ritmos do coco e do rap. Durante os shows, faz 
questão de dizer que é melhor um roqueiro autêntico do que um travestido de for-
rozeiro, arrancando aplausos efusivos da plateia formada pelas mais diversas tribos 
que, reconhece na sua figura, um representante fiel do cosmopolitismo campinense 
assinalado outrora por Gilberto Gil.

Quando a banda Cabruêra nasceu em 1998, em seu primeiro release já se dizia 
filha de Biliu de Campina, Marinês e Bráulio Tavares, afirmação esta que fez o “raio da 
silibrina” indagar como a banda teria sido fruto desse triângulo amoroso. Brincadei-
ras a parte, o mesmo Braulio, anos depois, escreveu o musical Jackson do Pandeiro: 
O Rei do Ritmo, dirigido pelo cineasta Rômulo Azevedo e interpretado pela Cabruêra 
e Biliu em várias apresentações no Parque do Povo, momento especial de estreita-
mento entre os artistas e amizade consumada pelo consequente apadrinhamento do 
forrozeiro a banda campinense.

E por falar em Parque do Povo, praticamente um sinônimo do Maior São João 
do Mundo, é lastimável que Biliu tenha ficado de fora da programação oficial da festa. 
Isso equivale a Alceu Valença não tocar no carnaval de Olinda ou Carlinhos Brown não 
dar as caras em Salvador durante o reinado do momo. De toda forma, Biliu foi mere-
cidamente homenageado no São João Multicultural do Bar do Tenebra, que correu 
paralelo à programação oficial, dando espaço a artistas como Toninho Borbo, Escu-
rinho e o próprio Biliu, que fez a abertura do show da Cabruêra antes de embarcar 
para os Estados Unidos, mostrando ao público que lotou o espaço que ele não é só de 
Campina, agora é também do mundo!

Arthur Pessoa
Músico
arthur_pessoa@yahoo.com.br
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O single Stronger, da cantora 
Kelly Clarkson, ultrapassou 
as vendas da faixa ‘Before he 
cheats’, de Carrie Underwood, 
nos Estados Unidos. Com 3,5 
milhões de unidades vendidas 
até a quarta-feira, o single se 
tornou o mais vendido já feito 
por um ex-integrante do reality 
show ‘American Idol’.  Segundo 
dados da consultoria Nielsen 
SoundScan, Stronger vendeu 
mil exemplares a mais do que a 
segunda colocada. Carrie ainda 
lidera entre os álbuns mais ven-
didos, com 13,2 milhões de có-
pias. Kelly vem logo atrás neste 
quesito, com 11,6 milhões. Kelly 
foi a vencedora da primeira edi-
ção do reality show em 2002. Já 
Carrie foi a finalista vitoriosa na 
quarta edição 

Kelly Clarkson 
lidera vendas 
nos EUA

Já está à venda no Palácio do 
Bispo, localizado na Praça Dom 
Adauto, no Centro de João 
Pessoa, o livro do Pe. Dalmo 
Radimack da Silva, administrador 
da Paróquia São Pedro e São 
Paulo, em Tibiri II, na cidade de 
Santa Rita. Jesus de Nazaré e a 
Maldição da Cruz custa R$ 20 e 
aborda um dos símbolos mais 
representativos do cristianismo, 
a cruz. Para o Padre, a questão 
central do livro é: o que significa 
a cruz e o que ela encerra sobre 
o mistério de Deus? Segundo o 
autor, na cruz de Jesus é revela-
do para todos que a humanidade 
não foi esquecida por Deus nem 
entregue à própria sorte.

Padre Dalmo Silva 
lança livro sobre 
Jesus Cristo

Mídias em destaque

Drops & notas

mmm

mmm



O ator paraibano André Morais traz nov-
mente a João Pessoa o monólogo Diário de 
um Louco, baseado no conto russo escrito 
por Nikolai Gogol , com três apresentações 
neste final de semana. Hoje, sábado e 
domingo, sempre às 20h, no teatro Santa 
Roza, ele vai interpretar a história de 
um funcionário que se perde em si ao se 

apaixonar pela filha do chefe. Em meio à loucura, cria um 
mundo paralelo em que aparece como pirata e até como 
rei. A entrada custa R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Nikolai Gogol é tido como um dos maiores inovadores 
da literatura russa, cuja obra alcançou até as fronteiras 
de um insurgente realismo russo em uma época ainda 
fortemente marcada pelo romantismo. Viveu na primeira 
metade do século XIX (1809-1852), em uma Rússia envol-
ta a guerras e em um Estado marcado pelas imposições 
burocráticas do Czar.

Diário de um Louco é um dos seus principais contos 
fantásticos, que são em total de cinco: ‘A Avenida Névski’, 
‘O Nariz’, ‘O Retrato’ e ‘Capote’. Todos com pinceladas de 
humor negro e fortemente marcados pela crítica à buro-
cracia à monarquia russa.

Em menor grau do que em Capote, por exemplo, a 
crítica social em Diário de um Louco é marcante. A histó-
ria é contada a partir do relato do personagem principal, 
Aksenti Ivanovitch,  em seu diário. Ele se apaixona pela 
filha do chefe de uma repartição pública a qual trabalha.

Diante do sentimento que começa a se aflorar e da 
incerteza da aceitação, passa a segui-la. Acredita que sua 
existência é medíocre e começa a perder a razão. Imagina 
cachorros falantes, heranças fantasiosas e destino glamo-
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Literatura

Diário de um Louco, espetáculo da Cia Lavoura, reestreia hoje no Teatro Santa Roza
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Diário de Um Louco, 
adaptação da obra de 

Nikolai gogol, nasceu por 
acaso, como um exercício 

solitário de 
encenação Volta 

ao 
palco

Horácio Roque
hroque.reporter@gamil.com

rosos que não passam de ilusão.
O ator paraibano André Morais adaptou o conto para 

um monólogo e está em cartaz com a peça há oito anos, sob 
críticas mais do que positivas. Acertou ao transformar Go-
gol em um monologo, embora pudesse montar um grande 
espetáculo com uma infinidade de atores. Mas, indo além 
disso, a densidade com que encarna o funcionário público 
confere ao espetáculo elogios sem iguais.

“A questão de se fazer um monologo é que a história é 
narrada por ele. Os personagens fazem parte deste imagi-
nário dele. Assim, a partir do momento que essa historia se 
passa dentro da cabeça dele, creio que seja melhor que os 
personagens sejam apenas nevoas, que sejam criações da 
cabeça de cada expectador, cada um tenha na sua cabeça”, 
disse André Morais. “A historia é compartilhada, a plateia 
imagina, contribui. Esse é o barato da historia. Fazer com 
que ela participe”, completou.

André conta que Diário de Um Louco nasceu por 
acaso, como um exercício solitário de encenação após 
sair do colégio. “Aconteceu que eu comecei o espetáculo 
como um exercício de teatro depois que eu sai do colégio. 
Sai sem perspectiva de continuar encenando, participei 
de alguns grupos que não deram certo, até que cheguei 
ao texto,a través de uma reportagem. Me apaixonei pelo 
personagem, pelo histórico deste homem. No final de 
2003, sozinho mesmo, comecei a exercitar solitariamente 
até que Jorge Bweres se interessou por dirigir e tomou o 
corpo que tem hoje”, disse André Morais.

Apesar de estar há oito anos em cartaz, André diz que 
gostaria de fazê-lo por muito mais tempo. “Eu gostaria de 
fazê-lo até os 50 anos. O personagem vai amadurecendo 
junto comigo. Porque a partir do momento que eu vou 
amadurecendo, vou descobrindo coisas, vou descobrindo 
novas visões”, disse.

Diário de um Louco é um dos espetáculos do grupo 

de teatro Lavoura. Daqui a duas semanas (nos dias 20, 21 
e 22), eles se apresentarão no mesmo local e no mesmo 
horário com o musical Bruta Flor, que estreou em agosto 
do ano pssado. André Morais volta à cena com a história 
de um trovador, que conta e canta sua história.

Bruta Flor se passa em apenas um dia e conta a via-
gem de alguém que descobre a si mesmo. Revive toda 
sua história, numa caminhada por esse sonho. De manhã 
ele é menino, tornando-se homem e mulher numa tarde, 
velho ao fim do dia e novamente menino em um novo 
amanhecer.

É um musical com obras escritas pelo próprio André 
e com participação de nomes importantes da música 
popular brasileira como Carlos Lyra, Chico César, Sueli 
Costa, Ná Ozzetti, Marco Antônio Guimarães, Ceumar, Edu 
Krieger, Giana Viscardi e Milton Dornelas. Compuseram 
em parceria canções especialmente para o espetáculo, 
que resultou num CD com 11 músicas e também conta 
com as participações das cantoras Tetê Espíndola, Mô-
nica Salmaso, Ná Ozzetti e Ceumar, além das adesões 
dos músicos André Mehmari, Nonato Luiz, Sueli Costa e 
Toninho Ferragutti.

“A partir do espetáculo, fui criando letras para forma-
rem essas canções. Fui convidando as pessoas para parti-
cipar. Tanto que virou um CD.  Chico Cesar, por exemplo, 
musicou um poema para o espetáculo. Milton Dornellas 
fez melodia e eu coloquei letra”, disse.

Todas as canções são entoadas ao longo do espetáculo 
teatral e executadas ao vivo pelo ator que divide a cena 
com Renata Simões (viola), Michel Costa (violão) e Herlon 
Rocha (acordeon).

“Somos quatro em cena. Mesmo tendo essa divisão 
ator e musica, a gente borra essa fronteira. Faz com que 
os músicos entrem em cena como atores e eu entre como 
cantor. A coisa é misturada”, disse André.
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Saiba o que é preciso 
para ser um doador 
de órgãos e tecidos vida

Empresas podem pedir 
financiamento especial para 
qualificar funcionários
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Onúmero de doadores de ór-
gãos no Brasil cresce cada 
dia e, com ele, o índice de 
transplantes realizados no 
país. Atualmente, o progra-

ma público nacional de transplantes de 
órgãos e tecidos é um dos maiores do 
mundo. Para ser doador, não é necessá-
rio deixar documento por escrito. Cabe 
aos familiares autorizar a retirada, após 
a constatação da morte encefálica. Neste 
quadro, não há mais funções vitais e a 
parada cardíaca é inevitável.

Embora ainda haja batimentos 
cardíacos, a pessoa com morte cere-
bral não pode respirar sem ajuda de 
aparelhos. O processo de retirada dos 
órgãos pode ser acompanhado por 
um médico de confiança da família. 
É fundamental que os órgãos sejam 
aproveitados enquanto há circulação 
sanguínea para irrigá-los. Mas se o co-
ração parar, somente as córneas pode-
rão ser aproveitadas.

Quando um doador efetivo é re-
conhecido, as centrais de transplantes 
das Secretarias Estaduais de Saúde são 
comunicadas. Apenas elas têm acesso 
aos cadastros técnicos de pessoas que 
estão na fila. Além da ordem da lista, a 
escolha do receptor será definida pelos 
exames de compatibilidade com o do-
ador. Por isso, nem sempre o primeiro 
da fila é o próximo a ser beneficiado. 
As centrais controlam todo o processo, 
coibindo o comércio ilegal de órgãos.

A doação é regida pela Lei nº 
9.434/97. É ela quem define, por exem-
plo, que a retirada de órgãos e tecidos de 
pessoas mortas só pode ser realizada se 
precedida de diagnóstico de morte cere-
bral constatada por dois médicos e sob 
autorização de cônjuge ou parente. 

• Ter identificação e registro hospitalar;

• Ter a causa do coma estabelecida e co-
nhecida;

• Não apresentar hipotermia (temperatu-
ra do corpo inferior a 35ºC), hipotensão 
arterial ou estar sob efeitos de drogas 
depressoras do Sistema Nervoso Central;

• Passar por dois exames neurológicos 
que avaliem o estado do tronco cerebral. 
Esses exames devem ser realizados por 
dois médicos não participantes das equi-
pes de captação e de transplante;

• Submeter o paciente a exame comple-
mentar que demonstre morte encefálica, 
caracterizada pela ausência de fluxo 
sanguíneo em quantidade necessária no 
cérebro, além de inatividade elétrica e 
metabólica cerebral;

• Estar comprovada a morte encefálica. Si-
tuação bem diferente do coma, quando as 
células do cérebro estão vivas, respirando 
e se alimentando, mesmo que com dificul-
dade ou um pouco debilitadas.

Observação: Após diagnosticada a morte 
encefálica, o médico do paciente, da Uni-
dade de Terapia Intensiva ou da equipe 
de captação de órgãos deve informar de 
forma clara e objetiva que a pessoa está 
morta e que, nesta situação, os órgãos 
podem ser doados para transplante.

Pré-requisitos

 Coração (retirado do doador antes da parada cardíaca e manti-
do fora do corpo por no máximo seis horas);

Pulmão (retirados do doador antes da parada cardíaca e manti-
dos fora do corpo por no máximo seis horas);

Rins (retirados do doador até 30 minutos após a parada cardía-
ca e mantidos fora do corpo até 48 horas);

Fígado (retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido 
fora do corpo por no máximo 24 horas);

Pâncreas (retirado do doador antes da parada cardíaca e manti-
do fora do corpo por no máximo 24 horas);

Valvas Cardíacas

Quais tecidos podem ser doados?

Córneas (retiradas do doador até seis horas depois da parada 
cardíaca e mantidas fora do corpo por até sete dias);

Medula óssea (se compatível, feita por meio de aspiração óssea 
ou coleta de sangue);

Pele (retirados do doador até seis horas depois da parada cardíaca);

Cartilagem (retirados do doador até seis horas depois da parada cardíaca);
Ossos (retirados do doador até seis horas depois da para-
da cardíaca e mantidos fora do corpo por até cinco anos);

Sangue

doadores vivos

A doação de órgãos também pode ser feita em vida para al-
gum membro da família ou amigo, após avaliação clínica da 
pessoa. Nesse caso, a compatibilidade sanguínea é primor-
dial e não pode haver qualquer risco para o doador. Os órgãos 
e tecidos que podem ser retirados em vida são rim, pâncreas, 
parte do fígado, parte do pulmão, medula óssea e pele. 

para doar é necessário:

Ser um cidadão juridicamente capaz (maior de 18 anos ou 
menor de idade antecipado, com condições de saúde que 

não comprometam a manifestação válida da sua vontade);

Estar em condições de doar o órgão ou tecido sem com-
prometer a saúde e aptidões vitais;

Apresentar condições adequadas de saúde, avaliadas por 
um médico que afaste a possibilidade de existir doenças 

que comprometam a saúde durante e após a doação;

Querer doar um órgão ou tecido que seja duplo, como o rim, 
e não impeça o organismo do doador continuar funcionando;

Ter um receptor com indicação terapêutica indispensável 
de transplante

Ser parente de até quarto grau ou cônjuge. No caso de não pa-
rentes, a doação só poderá ser feita com autorização judicial.

Quem não pode doar?

Pacientes portadores de doenças que comprometam o fun-
cionamento dos órgãos e tecidos doados, como insuficiên-

cia renal, hepática, cardíaca, pulmonar, pancreática e medular;

Portadores de doenças contagiosas transmissíveis por 
transplante, como soropositivos para HIV, doença de Cha-

gas, hepatite B e C, além de todas as demais contraindica-
ções utilizadas para a doação de sangue e hemoderivados;

Pacientes com infecção generalizada ou insuficiência de 
múltiplos órgãos e sistemas;

Pessoas com tumores malignos - com exceção daqueles 
restritos ao sistema nervoso central, carcinoma basoce-

lular e câncer de útero - e doenças degenerativas crônicas.

Quais órgãos podem ser doados?

Para ser doador não é necessário deixar documento por escrito. Cabe aos familiares autorizar a retirada de órgãos após a constatação da morte encefálica
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Curso de prevenção 
a droga faz inscrição

Iesp realiza hoje
vestibular agendado

MEC indica reitor 
para IFPA do Pará

Hoje,  o Iesp realiza as provas 
do vestibular agendado. A opção 
se repetirá  todas as sextas-feiras 
deste mês e nas duas primeiras 
de agosto. O candidato se inscreve 
pela Internet ou na Secretaria do 
Iesp, localizado na BR-230, e marca 
o dia da prova. O horário é das 8h ou 
às 19h nas instituição, situada em 
frente ao Hiperbompreço.   Outras 
informações podem ser obtidas pelo 
21063800.  O Iesp oferece vagas 
para os cursos de Turismo, Admin-
istração, Ciências Contábeis, Publi-
cidade e Propaganda, Direito, Enfer-
magem, Sistemas de Informação.

A FatecPB do Grupo do Iesp 
segue as mesmas datas e realiza o 
vestibular agendado, que oferece  
vagas para os cursos Superiores 
de Tecnologia em Gestão Comercial, 
Gestão Financeira, Gestão de Tu-
rismo, Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Estética e Cosmética, 
Produção Publicitária, Sistemas para 
Internet e Designe de Interiores.  

O Ministério da Educação 
designou um reitor pro tempore para 
o Instituto Federal do Pará (IFPA). A 
partir desta quinta-feira, 5, o profes-
sor Élio de Almeida Cordeiro assume 
a direção. Serão afastados todos os 
envolvidos em irregularidades na 
instituição, pelo menos enquanto 
durar o processo.

Uma ação conjunta da Con-
troladoria Geral da União (CGU), Polícia 
Federal e Ministério Público Federal 
resultou, na última quinta-feira, 28, 
na prisão do reitor do IFPA, Edson Ary 
de Oliveira Fontes, e outros três acu-
sados por desvio de recursos públi-
cos. Por força de um habeas corpus, 
concedido nesta terça-feira, 3, o reitor 
responde o processo em liberdade. 

Outras nove pessoas foram 
denunciadas. O MEC já havia ini-
ciado sindicância investigativa 
para apuração de supostas irregu-
laridades apresentadas por meio 
de denúncias.  A investigação do 
MPF identificou diversas fraudes 
em licitações, desvios de recursos 
e repasses irregulares de verbas da 
União. Durante a auditoria, testemu-
nhos e provas surgiram, i ndicando o 
desvio de recursos públicos.

Professores de escolas públi-
cas podem se inscrever até o dia 15 
próximo para a quinta edição do Curso 
de Prevenção para Educadores de 
Escolas Públicas. As aulas, na modali-
dade a distância, vão de agosto deste 
ano a abril de 2013. 

A expectativa é de que 70 mil 
educadores de 14 mil escolas façam o 
curso, que resulta de parceria entre a 
Secretaria de Educação Básica (SEB) do 
Ministério da Educação, a Secretaria Na-
cional de Politicas sobre Drogas (Sen-
ad) do Ministério da Justiça e a Univer-
sidade de Brasília (UnB). Concluído o 
curso, de 180 horas, os educadores re-
ceberão diploma de curso de extensão 
universitária, emitido pelo Decanato de 
Extensão da UnB. Cada professor que 
se inscrever receberá um conjunto de 
material pedagógico, composto de liv-
ro-texto e DVD. Oferecido na plataforma 
moodle, o curso será composto de cinco 
módulos, com tutoria virtual.

 No último módulo, o professor 
terá de elaborar projeto com estraté-
gias de prevenção ao uso de drogas 
na escola.No dia 21 próximo, a UnB 
divulgará a lista dos professores sele-
cionados em primeira chamada.

O ministro Aloizio Mer-
cadante anunciou que a par-
tir deste segundo semestre 
de 2012, empresas de todo o 
Brasil podem pedir financia-
mento especial para qualificar 
os funcionários em diferentes 
cursos da área profissional.

O Fies Técnico integra o 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) e permite finan-
ciamento a estudantes que 

MEC oferece crédito para as empresas
qualificação dE funcionários

foto: divulgação

financiamento possibilita a 
capacitação em diferentes 
cursos da área profissional

pretendem cursar o ensino 
técnico e não têm como pagar. 
Atende também empresários 
dispostos a capacitar e qualifi-
car os trabalhadores. Nos dois 
casos, os juros são de 3,4% ao 
ano. Os empresários precisam 
elaborar plano de capacitação 
para os funcionários e articu-
lar a oferta do curso com as 
escolas habilitadas pelo Minis-
tério da Educação.

“Temos mais de 680 es-
colas técnicas no país em pro-
cesso de habilitação para pos-
sibilitar esse financiamento”, 
disse Mercadante. Segundo ele, 
todas as escolas credenciadas 

passam por avaliação rigoro-
sa para fazer parte da rede do 
Fies. “Temos uma perspectiva 
sempre de análise qualitativa 
com relação às condições ade-
quadas para a instituição”, afir-
mou o ministro. “Nas visitas, 
são avaliados os projetos peda-
gógicos dos cursos técnicos, as 
condições de infraestrutura e 
laboratórios, assim como o pró-
prio perfil do corpo docente.”

Bolsas
Mercadante fez comen-

tários sobre as inscrições 
na segunda etapa do ProUni 
deste ano — 456.973 can-

didatos fizeram a inscrição 
para disputar 90.311 bolsas 
em 1.316 instituições parti-
culares de educação superior 
em todo o país. Como o sis-
tema permite ao candidato 
fazer duas opções de cursos, 
são 874.273 inscrições para 
322 cursos.

 “O resultado da primeira 
chamada foi divulgado ontem, 
lembrou. O candidato pré-sele-
cionado terá até o próximo dia 
13 para comparecer à insti-
tuição de ensino em que vai 
estudar para apresentar a do-
cumentação e providenciar a 
matrícula.”

A segunda chamada do 
ProUni está prevista para o dia 
20 próximo, com prazo para 
matrícula e comprovação de 
informações até o dia 26. Os 
candidatos não pré-selecio-
nados nas duas chamadas ou 
aqueles que foram pré-sele-
cionados em cursos sem for-
mação de turma podem pedir 
inclusão na lista de espera, que 
será usada pelas instituições 
participantes do programa 
para a ocupação das bolsas 
eventualmente ainda existen-
tes. O interesse em integrar 
essa lista deve ser manifestado 
entre 2 e 4 de agosto.

Estudantes pré-selecionados têm até o dia 13 para comparecer à instituição de ensino  que vai estudar para apresentar a documentação

Os candidatos a bolsas de 
estudos do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
em instituições particulares 
de educação superior já po-
dem conferir, pela internet, o 
resultado da primeira chama-
da relativa a este segundo se-
mestre. 

O estudante pré-selecio-
nado tem até o dia 13 para 
comparecer à instituição de 
ensino em que vai estudar 
para apresentar a documenta-
ção e providenciar a matrícula. 
No dia 20, haverá uma segun-
da chamada, com prazo para 
matrícula e comprovação de 
informações até o dia 26.

Ao fim das duas chama-
das, os candidatos não pré-
-selecionados ou aqueles que 
foram pré-selecionados em 
cursos sem formação de tur-
ma podem pedir inclusão na 
lista de espera do programa. 
Ela será usada pelas institui-
ções participantes do ProUni 
para a concessão das bolsas 
ainda não ocupadas. O perí-
odo para manifestação de in-
teresse na lista irá de 2 a 4 de 
agosto próximo. Ao fim desse 
prazo, a partir de 7 de agosto, 
serão feitas as convocações 
dos integrantes.

Neste semestre, o ProUni 
registrou 456.973 candidatos 

trAnsFErênCIA dE EstudAntE

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

confira as oportunidades:

Campus I

l Área das Ciências Agrárias (18 vagas) – Agroindústria (7 vagas – Bananeiras), Agronomia (5 vagas – 
Areia), Zootecnica (6 vagas – Areia).
l Área das Ciências Biológicas (4 vagas) – Fonoaudiologia (4 vagas – João Pessoa0.
l Área das Ciências Exatas e Tecnológicas (19 vagas) - Arquitetura e Urbanismo (1 vaga – João Pessoa), 
l Engenharia de Alimentos (5 vagas – João Pessoa),  Engenharia Mecânica (10 vagas – João Pessoa), 
Engenharia Química (3 vagas – João Pessoa).
l Área das Ciências Humanas e Sociais (165 vagas) – Administração (25 vagas – Bananeiras), Biblio-
teconomia (6 vagas – João Pessoa), Comunicação em Mídias Digitais (2 vagas – João Pessoa), Direito (16 
vagas – Santa Rita), Letras (45 vagas – João Pessoa), Música (19 vagas – João Pessoa), Pedagogia (10 vagas 
– Bananeiras), Pedagogia (30 vagas – João Pessoa), Serviço Social (12 vagas – João Pessoa).

Campus IV 

l Área das Ciências Exatas e Tecnológica (22 vagas) – Ciências da Computação (17 vagas – Rio Tinto), 
Matemática (5 vagas – Rio Tinto).
l Área das Ciências Humanas e Sociais (37 vagas) – Ciências Contábeis (5 vagas – Mamanguape), Hote-
laria (27 vagas – Mamanguape), Secretaria Executiva Bilíngue (5 vagas – Mamanguape).

Alunos de cursos de gra-
duação de outras instituições 
de Ensino Superior que estejam 
interessados em participar da 
Transferência Escolar Voluntária  
(PSTV) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), têm até o pró-
ximo domingo para se inscrever. 
De acordo com edital da Comissão 
Permanente do Concurso Vesti-
bular  (Coperve), estão sendo ofe-
recidas 330 vagas para diversos 
cursos nos campus de João Pes-
soa, Areia, Bananeiras, Santa Rita, 
Mamanguape e Rio Tinto.

As vagas ofertadas são para 
o ingresso de alunos para o se-
gundo período de 2012, e as ins-
crições podem ser feitas até às 
23h 59min do próximo domingo 
através do site WWW.coperve.
ufpb.br, que oforece a Guia de Re-
colhimento da União - GRU para 
pagamento da taxa de inscrição, 
no valor de R$50,00. O candida-
to deverá efetuar, em espécie, o 
pagamento da GRU em qualquer 
agência do Banco do Brasil, até a 
próxima segunda-feira e entregar 
o comprovante e toda documen-
tação na sede da Coperve até a 

UFPB inscreve até domingo para 330 vagas
próxima terça-feira, no horário 
de 08h às 12h, e de 14h às 18ho-
ras. Poderá participar do PSTV-
2012.2 aluno regularmente ma-
triculado em curso de graduação 
de outra instituição de Ensino 
Superior credenciada, pública 
ou privada, desde que tenha cur-
sado na instituição de origem, 
com aprovação, um mínimo de 
300 horas-aula. 

O candidato poderá optar 
por dois cursos de uma mesma 
área de conhecimento, que te-
nham afinidade com o seu curso 
de origem.

 A prova objetiva de Lín-
gua Portuguesa será aplicada no 
Centro de Tecnologia – CT, Cam-
pus da UFPB em João Pessoa, no 
dia 29 próximo, das 9h às 11h.

saiba Mais

l Inscrições – de 4 até 8 de julho – 2012 até às 23h 59min.
l Onde se Inscrever - através do site WWW.coperve.ufpb.br e imprimir a Guia de Recolhimento da União - GRU para pagamento da 
taxa de inscrição, no valor de R$50,00.
l Até quando pode pagar - o pagamento da GRU em qualquer agência do Banco do Brasil, até o dia 9 de julho de 2012.
l Entrega da Documentação - toda documentação será entregue na sede da Coperve até o dia 10 de julho de 2012 no horário de 8h às 
12h e de 14h às 18horas.
l Provas – O candidato será submetido apenas a uma prova objetiva de Língua Portuguesa, que será aplicada no Centro de Tecnologia – 
CT, Campus da UFPB em João Pessoa, no dia 29 de julho de 2012, das 9h às 11horas.

ProUni divulga resultado da 1ª chamada

e 874.273 inscrições - cada 
estudante teve o direito de fa-
zer até duas opções de cursos. 
A oferta é de 90.311 bolsas 
de estudos de graduação em 
1.316 instituições particulares 
de educação superior de todo 
o país. O número de cursos 

chega a 322.
Puderam se candidatar 

às 52.487 bolsas integrais es-
tudantes com renda familiar, 
por pessoa, de até um salário 
mínimo e meio (R$ 933). As 
37.824 bolsas parciais (50% 
da mensalidade) foram des-

tinadas a candidatos com 
renda familiar de até três sa-
lários mínimos (R$ 1.866) 
por pessoa. As unidades da 
Federação com maior número 
de inscritos foram São Pau-
lo (132.220), Minas Gerais 
(117.175), Bahia (72.233), 

Rio de Janeiro (64.776) e Rio 
Grande do Sul (62.585). 

Criado em 2004 pelo Mi-
nistério da Educação, o ProUni 
já ofereceu mais de 1 milhão 
de bolsas de estudos em cur-
sos de graduação e sequen-
ciais de formação específica.
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Caprino e ovino
Emepa já colhe resultado de embriões da África

Fotos: Divulgação

A transferência de embriões 
de ovinos e caprinos im-
portados da África do Sul, 
promovida pela Empresa 
Estadual de Pesquisa Agro-

pecuária da Paraíba (Emepa), em 
fevereiro deste ano, resultou, até o 
momento, no nascimento de 116 
animais de alto padrão genético. O 
objetivo desse trabalho, realizado 
na Estação Experimental de Pen-
dência, no município de Soledade, 
é repassar aos produtores rurais da 
agricultura familiar essa nova gené-
tica que pode melhorar o índice de 
produtividade e aumentar a renda.

Segundo Wandrick Hauss de 
Sousa, diretor técnico e pesquisa-
dor da Emepa, o Projeto de Trans-
ferência de Embriões visa renovar a 
genética dos rebanhos da empresa 
de pesquisa e, posteriormente, mul-
tiplicar esses animais com padrões 
genéticos superiores e distribuí-los 
nos rebanhos dos produtores.

Esta ação de distribuição de 
animais com maior potencial gené-
tico, somado a ações de qualificação 
nutricional e sanitária, possibilitará 
que os produtores da base familiar 
aumentem seus ganhos e melhorem 
sua qualidade de vida e segurança 
alimentar. Com a qualificação dos 
rebanhos de caprinos leiteiros será 
beneficiado o Programa do Leite na 
Paraíba.

Foram importados da África 
do Sul 910 embriões de ovinos e 
caprinos com alta carga genética, 
utilizando os recursos do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza 
(Funcep). Em fevereiro, foi trans-
ferida parte desses embriões para 
mães de aluguel.

Entre os dias 25 e 30 de junho, 
foi realizada uma missão técnica do 

Transferência revolucionou a pecuária
O processo de transferência de 

embriões ensejou uma revolução 
no mundo da pecuária em razão da 
multiplicação de filhos de alta li-
nhagem genética ser feita numa ve-
locidade surpreendente. No entan-
to, é preciso lembrar aos criadores 
que somente matrizes de alto valor 
genético devem ser utilizadas como 
doadoras de embriões.

A técnica vem ganhando adep-
tos em todo o mundo e se trata de 
um recurso que é muito importante 
para a distribuição de produtos de 
alta qualidade. O primeiro procedi-
mento é o dia da cirurgia, da trans-
ferência de embriões propriamente 
dita, porém, as operações começam 
muito antes. Sem os preparativos 
adequados, o dia de cirurgia poderá 
se tornar um fracasso.

A operação consiste em dois 
distintos trabalhos: primeiro a 
preparação das doadoras, que são 
fêmeas rigorosamente escolhidas, 
em estado nutricional perfeito, que 
recebem doses calculadas de hor-
mônios para provocar uma supe-
rovulação. Essa superovulação vai 
garantir que os ovários produzam 
muito mais óvulos que o normal. 
Normalmente, cada sessão (progra-
ma) prepara entre 2 a 4 doadoras, 
ao mesmo tempo.

Depois desse procedimento 
acima, a preparação seguinte é a 
das receptoras. Estimando-se que 
serão realizadas cerca de 35-50 
transferências, é necessário prepa-
rar as fêmeas para estarem aptas 
no dia da cirurgia. Calculando 35 
transferências, o lote preparado 

doutor Antonio López Sebastiáns, 
professor titular do Departamento 
de Reprodução Animal do Instituto 
Nacional de Pesquisa e Tecnologia 
Agrária y Alimentar (Inia) de Ma-
drid, que executou a segunda etapa 
do trabalho de transferência de em-
briões e deu capacitação a pesquisa-
dores que coordenam as atividades 
de reprodução animal na Emepa.

Na primeira etapa, profissio-
nais da África do Sul implantaram 
embriões de caprinos das raças 
Boer, Savanna, British Alpine e Saa-

nen e de ovinos das raças Dorper e 
Dámara. As receptoras foram fême-
as dos rebanhos da Emepa e outras 
adquiridas especificamente para 
esses fins.

Também em fevereiro pas-
sado uma nova missão técnica 
de pesquisadores à África do Sul 
teve como objetivo selecionar 
doadores para uma próxima im-
portação de embriões, que serão 
adquiridos com recursos federais 
do Plano de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), com contrapartida 

do Governo do Estado.
A terceira e última etapa da 

fase 1 desse projeto será realiza-
da na última semana de novembro 
próximo com a implantação de mais 
280 embriões.

Estação de pesquisa
A transferência de embriões e 

outros tipos de pesquisa e experi-
mentações acontecem no laborató-
rio de reprodução animal da Esta-
ção Experimental de Pendência. “Os 
produtos gerados servirão para re-

por os rebanhos da Emepa e suprir 
o programa de repasse de animais 
para os produtores. Estamos equi-
pando esse laboratório para fazer 
o trabalho com todos os nossos re-
banhos e assim transformar a inse-
minação artificial e a transferência 
de embrião em atividades a serviço 
da comunidade rural. Esse trabalho 
é um instrumento para o melho-
ramento, multiplicação e fortale-
cimento dos Arranjos Produtivos 
Locais (APL) da ovinocultura de 
corte e da caprinocultura de corte 
e de leite”, esclarece o pesquisador 
Wandrick Hauss.

Ele explica que a escolha das 
linhagens sul-africanas se deu pela 
adaptação ao ambiente local das 
raças e pelo fato de que a Paraíba 
já tem experiência de mais de 15 
anos na reprodução desses ani-
mais. Para o diretor-presidente da 
Emepa, Manoel Duré, é preciso in-
vestimento em genética e melhorar 
significativamente os níveis de pro-
dução - para que a Paraíba ganhe 
investimentos no futuro. 

Wandrick Hauss ressalta que a 
Paraíba já foi o maior produtor de 
leite de cabra do país, chegando a 
produzir até 18 mil litros por dia. 
“Visualizamos um projeto de reto-
mar a genética e disponibilizar mais 
animais reprodutores e matrizes 
para todos os níveis de produtores, 
além de oferecer-lhes o Programa 
Estadual de Alimentação Animal, 
que é desenvolvido pela Secretaria 
do Estado do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap) e 
tem o objetivo de tratar da alimen-
tação dos rebanhos de bovinos, ca-
prinos e ovinos, favorecendo uma 
nutrição adequada para a sustenta-
bilidade da produção”, explica.

Alta carga genética de caprino da raça Boer será repassada para os produtores paraibanos para elevar produtividade e renda

A Emepa abriu inscrições 
para seleção e credenciamento 
dos produtores individuais e 
das associações de produtores 
rurais dentro do Programa de 
Fortalecimento da Caprinovino-
cultura. O edital foi lançado em 
junho e prevê a cessão de uso de 
aproximadamente 50 animais 
reprodutores.

“O produtor se inscreve e 
se habilita a receber um animal 
reprodutor durante dois anos, 
sem custo algum. Esse proje-
to vai possibilitar a geração 
de vários animais a partir des-
ses reprodutores. O programa 
deve beneficiar cerca de 450 
famílias diretamente e, indire-
tamente, milhares de cidadãos 
paraibanos”, estima o secretário 
Marenilson Batista da Silva, da 
Sedap. A ideia é democratizar 
o uso dos animais e, com isso, o 
desenvolvimento das pesquisas, 
criando núcleos multiplicadores 
juntamente com os produtores. 

Parte desses produtores 
faz parte dos APLs que são, em 
sua maioria, pequenos produ-
tores ou agricultores familiares. 
Com os novos recursos vindos 
do PAC o programa terá uma 
maior abrangência para médios 
produtores, que também podem 
ser favorecidos adquirindo, nos 
leilões anuais promovidos pela 
Emepa, os animais geneticamen-
te melhorados. “O objetivo final 

dessas ações é melhorar as con-
dições de produção e agregar 
valor aos produtos. Também es-
tamos investindo mais R$ 2 mi-
lhões na Estação de Pendência, 
com recursos do PAC, promo-
vendo a recuperação da estação 
e novos laboratórios”, afirma 
Manoel Duré.

 Na Estação de Pendência, 
além das atividades de pes-
quisas e desenvolvimento de 
reprodução animal, nutrição e 
sanidade, há laboratórios que 
possibilitam o desenvolvimento 
de produtos derivados das car-
nes de caprinos e ovinos melho-
rados, como a linguiça, o ham-
búrguer e a carne de charque. A 
Estação também produz vários 
derivados do leite.

Buchada sem linha
Os resultados das pesqui-

sas são transferidos sem custos 
para empresas e para a popula-
ção. Uma dessas experiências é 
o preparo da buchada sem linha: 
“No lugar do fio, que muitos não 
gostam e atrapalha a degusta-
ção, utilizamos a própria tripa 
do animal”, explica Wandrick. 
Entre os estudos e oficinas já 
apresentados estão “Cortes co-
merciais da carcaça de ovinos e 
caprinos”; “Pertences caprinos 
para feijoada”; “Buchada capri-
na”, e “Queijo caprino tipo coalho 
condimentado com cumaru”. 

Programa inscreve produtores

Processo enseja a multiplicação dos animais em curto prazo para os criadores

deverá ser de 40-45 animais. São 
fêmeas de bom porte, bom desem-
penho leiteiro, saudáveis, bem nu-
tridas. Todas recebem dosagem 
adequada de hormônio-sincroni-
zador de cio para estarem prontas 
para o recebimento do embrião.

No que se relaciona com a co-
lheita, na verdade, o operador co-
lhe os embriões que plantou. Ou 
seja, colhe frutos. Uma fêmea pode 
produzir entre 10 até 50 filhos num 
único ano. Isso porque uma boa 
matriz pode passar por quatro co-
lheitas no ano, rendendo entre 10-
15 produtos viáveis por colheita. O 
normal, no entanto, em operações 
de rotina, é obter entre 4-10 produ-
tos por colheita. 

 A fêmea doadora é colocada, 
então, no brete. A cauda dela é reco-
lhida, deixando a vulva à disposição 

do operador. Existem fêmeas man-
sas e outras que exigem uma pe-
quena dosagem de anestesia para 
acalmar. Ela, no entanto, fica em pé, 
alerta, o tempo todo. No término da 
operação, deverá sair caminhando 
normalmente.

A operação é a seguinte: o ope-
rador introduz um espéculo (tubo) 
na vagina da doadora e, com o au-
xílio de uma fonte luminosa (uma 
lanterna), consegue enxergar a cér-
vix (parte que separa a vagina do 
útero). 

Através da cérvix é introduzido 
um cateter (uma sonda) até as ex-
tremidades do útero, pois é neste 
local onde os embriões estão loca-
lizados os quais, logo em seguida, 
são retirados para completar o pro-
cesso de transferência para outros 
animais.



Arte na Empresa

AS ARTISTAS PLÁSTICAS  Diene Camelo, Rena-
ta Cabral e Clemilda Lira expõem durante o mês de 
julho dentro do Projeto Arte na Empresa da Energisa. 

As mostras, abertas ao público em geral, vão 
acontecer nos halls da empresa nas cidade de João 
Pessoa (Diene Camelo), Campina Grande (Renata 
Cabral) e Patos (Clemilda Lira).
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Prêmios de comunicação
O ENCERRAMENTO  do Congresso Brasileiro de As-

sessores de Comunicação da Justiça, realizado na última 
sexta-feira em Fortaleza, CE, foi marcado pelo Prêmio Ho-
norário conquistado pela Cantata da Conciliação do TRT/PB.

Este ano, a Paraíba foi contemplada por dois prêmios 
nacionais, com o da Cantata e com o primeiro lugar na 
categoria Campanha de Comunicação Publicitária com o 
Projeto “Aeroporto”, contra o turismo sexual infanto-ju-
venil.  Os prêmios foram recebidos pelos jornalistas José 
Vieira Neto, do TRT/PB e Gisa Veiga, do MPT na Paraíba.

Há vagas

ESTÃO ABER-
TAS até o próximo 
dia 12, as inscrições 
para o Curso de 
Preparação à Ma-
gistratura, na Esma.

Estão sendo 
disponibilizadas 
175 vagas para os 
bacharéis de Di-
reito, distribuídas 
assim: 65 para João 
Pessoa, 65 para a 
Comarca de Cam-
pina Grande e 45 
para o município de 
Patos, no Sertão 
paraibano.

O livro do Padre  Dalmo
PARA QUEM INTERESSAR está disponível 

na Cúria Metropolitana, no Palácio do Bispo, na 
Praça Dom Adauto, o livro “Jesus de Nazaré e a 
Maldição da Cruz”, de autoria do Padre Dalmo, 
administrador da Paróquia São Pedro e São 
Paulo, em Tibiri II. 

A publicação, ao preço de R$ 20,00, pode 
também ser adquirida na própria paróquia, lo-
calizada na cidade de Santa Rita.

Alegria, alegria: Nice Guedes, Fátima Holanda e Graça Meira

Gizêuda Almeida, Ana Maria Coutinho, Helena Almeida, Nancy Alves, Maria de Jesus Bezerra Cabral, 
Lourdinha Henriques e Irene Ribeiro
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Nas Ruas

SERÁ REALIZADA no próximo dia 7 de 
setembro, em João Pessoa, mais uma passea-
ta de protesto contra a corrupção, promovida 
pelo Movimento NASRUAS.  O movimento está 
mobilizando as pessoas contra a corrupção 
através de várias manifestações organizadas 
e na Capital paraibana tem entre seus fortes 
adeptos, o advogado Marcos Pires.

Ruraltur
ESTÁ PROGRAMADA  para acontecer de 31 de 

agosto a 1o de setembro mais uma edição da Ruraltur. 
Trata-se da Feira Regional de Turismo Rural, promovida 
em Campina Grande, onde estarão participando cerca 
de três mil visitantes de todo os Estados nordestinos.

A feira vai mostrar que o ambiente rural desponta 
como uma boa oportunidade de negócio, investimento 
e geração de empregos associadas ao turismo.

Poeta Astier Basí-
lio, jornalista Sheila 
Martins, empresários 
Adailson Queiroz Cou-
tinho, Denise Wolf, José 
Ayres Arcoverde, Paulo 
Ricardo Dantas Nunes, 
professor Pompeu de 
Araújo, Sras. Margareth 
Costa, Ana Tavares, 
Lúcia Ferreira, Maria do 
Carmo de Lucena Perei-
ra-Diniz, Maria Carmen 
Clavuot e Suely Ribeiro.
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Era do Gelo
FOI LANÇADO ON-

TEM pela rede de fas-
tfood McDonald´s,  um 
exclusivo sandae ins-
pirado no filme “A Era 
do Gelo 4” que está em 
cartaz nos cinemas. 

Outra nov idade 
para a garotada é que 
o McLanche Feliz está 
trazendo, nesta tem-
porada,  seis brinquedos 
inspirados nos persona-
gens do novo filme: Sid, 
Manny, Scrat, Capitão 
Entranha, Esquentado 
e Shira.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A primeira condição para 
se realizar alguma coisa é 
não querer fazer tudo ao 
mesmo tempo”

“Tudo tem o seu tempo. 
Só é preciso que as coisas 
aconteçam quando se está 
preparado”

ALCEU DE AMOROSO LIMA FLÁVIA ALESSANDRA

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Roberta Aquino e Nídia 
Azevedo estão organizando 
um grupo de amigas que irá na 
próxima semana para Campi-
na Grande, para comemorar 
o  aniversár io  de  Laudicéa 
Aguiar.

   A excursão, no micro 
ônibuos da Bela Vista, promete 
ser mais um dos divertidos mo-
mentos organizados por elas.

Zum Zum Zum
   A jogadora de voleibol Fernanda Venturini será a próxima brasileira que vira a Boneca 
da Mattel, numa versão personalizada da Barbie. E a boneca virá vestida com o uniforme da 
Seleção Brasileira de Vôlei.

   Será no dia 30 de agosto a entrega do Troféu Heitor Falcão, evento promovido 
todos os anos por Abelardo Jurema Filho. Será na Maison Blu´nelle.

   A matriarca Joana Bezerra comemora no próximo dia 28 no Sítio Carnaúba, em Patos, 
seus bem vividos 90 anos, reunindo família e amigos.

   Dalva e Dácio Gonçalves em preparativos do casamento da filha Manuela com 
Gustavo Perazzi. Será dia 1 de setembro na sua aprazível residência em Água Fria.

   No Theatro Santa Roza, a pedida hoje, sábado e domingo é o monólogo “Diário de um 
louco”, baseado no famoso conto do escritor russo Nicolai Gogol.

Presenças bacanas de Jane e Hélio Oliveira na Feijunina
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Dentistas Dalva e Dácio Gonçalves, Djalma Nunes de Carvalho

Promoções
DURANTE ESTE 

MÊS de férias da guri-
zada, o Din Din Don, no 
MAG Shopping, está com 
promoções especiais, na 
compra do Passaporte.

Colação de grau
ONTEM E HOJE estão sendo realizadas as colações 

de grau dos alunos do Unipê, com solenidades no Ginásio 
Poliesportivo daquela instituição.

Na última terça-feira foi ministrado um culto ecumê-
nico na Primeira Igreja Batista e uma celebração eucarís-
tica no Ginásio, sob o comando do padre Paulo Cordeiro, 
estudante de psicologia do Unipê.

Brasil Mostra Brasil
SERÁ ABERTA logo mais às 17h mais uma Multifeira 

Brasil Mostra Brasil, que vai ocupar toda a extensão 
da Praça do Povo no Espaço Cultural José Lins do Rêgo 
com artesanato, eletrodomésticos, moda, eletropor-
táteis, produtos de informática, serviços e lazer.

Entre as atrações, um Salão de Animais, um Cami-
nhão Instituto de Beleza e a padaria Casa das Cucas, 
cujo destaque é o bolo pão de origem alemã.



Parte das edificações abandonadas, algumas delas com mais de 100 anos de construção, estão em disputa judicial e pertencem a herdeiros
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Prédios abandonados no Centro 
de JP oferecem risco à população 

desabamento

artesãos paraibanos 
participam hoje da 13a 
Fenearte que começa em Pe
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A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) segue 
com o plano de interven-
ções no trânsito, para 
levar agilidade, mobili-
dade e  organização nos 
principais corredores da 
cidade. Hoje, a Semob 
implanta a segunda eta-
pa de modificações para 
reduzir os congestiona-
mentos na Avenida se-
nador Ruy Carneiro, dis-
tribuir melhor o tráfego 
em direção à Zona Sul 
e facilitar a entrada no 
bairro Brisamar.  

A partir das 6h da 
manhã, serão liberados 
os acessos formados pe-
los novos cruzamentos 
da Ruy Carneiro com as 
ruas Giácomo Porto e 
Antônio Rabelo Júnior 
– onde funcionarão dois 
semáforos –, melhoran-
do a fluidez nas princi-
pais vias do entorno. Essa 
intervenção vai alterar o 
sentido de circulação de 
veículos nas ruas Carlos 
Ulisses Carvalho, Juracy 
Lima, Maria Fecunda 

Oliveira Dias e Catulo da 
Paixão Cearense, no Bri-
samar. Já as ruas Acrísio 
Borges, Juarez Batista e 
um trecho da Rua Rita 
de Alencar C. Luna vão 
continuar com sentido 
duplo de circulação.

 Na primeira etapa 
de modificações, o ór-
gão ofereceu aos con-
dutores  uma opção de 
deslocamento ligando 
as Zonas Norte e Sul à 
Avenida Senador Ruy 
Carneiro, em direção às 
praias.

 
Como fica
Os veículos que vêm 

pela Avenida Ruy Car-
neiro em direção à Zona 
Sul – Castelo Branco/
UFPB – poderão entrar 
à direita, na Rua Carlos 
Ulisses Carvalho, fazer o 
contorno pelas ruas Rita 
Alencar C. Luna, Maria 
Fecunda Oliveira Dias 
e Juracy Luna, cruzar a 
Avenida Ruy Carneiro e 
seguir pela Rua Antônio 
Rabelo Júnior, atraves-
sando a Avenida Epitá-

Semob promove mudança de circulação em Brisamar

cio Pessoa  e pegando a 
Rua Tito Silva. (Confira no 
mapa acima)

 
Semáforos
Os semáforos dos no-

vos cruzamentos da Ave-
nida Ruy Carneiro serão 

sincronizados formando o 
sistema Onda Verde, para 
não ocorrer lentidão no 
trânsito, principalmente 
nos horários de pico, quan-
do a quantidade de veícu-
los aumenta nos grandes 
corredores. Durante a in-

tervenção, os semáforos 
serão monitorados para 
verificar se há necessidade 
de mudança no tempo dos 
equipamentos.

O novo modelo de 
circulação do bairro Bri-
samar faz parte do pro-

A segunda etapa das modificações no trânsito em Brisamar será iniciada hoje, a partir das 6h
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jeto Caminho Livre, 
da Prefeitura de João 
Pessoa, que realiza in-
tervenções para orga-
nizar o trânsito na ci-
dade, proporcionando 
mais mobilidade e se-
gurança aos pedestres 
e condutores.

As linhas de trans-
porte coletivo que tra-
fegam neste corredor 
não terão os itinerários 
afetados com as mu-
danças.

 
Ação educativa
Desde a última 

terça-feira equipes de 
educação da Semob 
estão na área entre-
gando panfletos infor-
mativos aos condutores 
e moradores. A Semob 
providenciou toda a 
sinalização vertical e 
horizontal, recomen-
dando aos condutores 
atenção redobrada. 
Agentes da mobilidade 
urbana permanecerão 
no local orientando os 
condutores para evitar 
infrações.

situação atinge quase 
100 imóveis com 
problemas estruturais

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Oitenta e seis imóveis, 
alguns deles com mais de 
100 anos de construção, es-
tão em estado de abandono 
na região central da Capital. 
Os prédios com problemas 
estruturais de todos os ti-
pos, desde falhas na fachada 
ao risco eminente de desa-
bamento, tem sido motivo 
de preocupação da popula-
ção e também de diversos 
órgãos responsáveis pelo 
patrimônio público. Partes 
dessas edificações estão em 
disputa judicial e pertencem 
a herdeiros. Todos estão 
dentro de áreas de tomba-
mentos das esferas estadual 
e federal.

“O Poder Público não 
pode fazer investimento em 
áreas privadas, exceto mo-
numentos de grande valor 
histórico”, disse ontem Ro-
sângela Toscano, diretora 
de planejamento da Coor-
denadoria do Patrimônio 
Cultural de João Pessoa. “Es-
ses prédios e vários outros, 
todos já catalogados, foram 
construídos no início do sé-
culo XX e em meados dos 
anos de 1920 a 1940”, acres-
centou ela.

A situação crítica de 
conservação destas 86 edi-
ficações tem sido frequente-
mente motivos de visitas da 
Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil. “Sempre somos 
solicitados e sempre esta-
mos fazendo fiscalização e 
algumas vistorias nos locais, 

elaborando relatórios e os 
encaminhando para setores 
competentes no sentido de 
providências necessárias”, 
disse Francisco Noé Estrela, 
coordenador da Defesa Civil 
na Capital.

Na manhã de ontem, em 
vários prédios abandonados 
na região central de João Pes-
soa, eram visíveis o desprezo 
com o patrimônio público. Na 
Rua das Trincheiras, nas pro-
ximidades da Igreja de Nossa 
Senhora de Lourdes, alguns 
imóveis estavam entregues 
aos cupins, comprometendo 
assim a estrutura dos casa-
rões históricos, resultando 

em risco de acidentes para 
quem passa pelas imedia-
ções. “Eu mesmo, por várias 
vezes, já coloquei veneno 
nas madeiras para comba-
ter a praga. Faz pena ver um 
patrimônio desse tão valioso 
se estragando pelo tempo”, 
afirmou o comerciante Jânio 
da Silva Rocha, dono de um 
pequeno mercado nas proxi-
midades.

Outro ponto crítico onde 
se encontram dezenas de 
casarões abandonados é no 
Bairro do Varadouro. Esses 
imóveis dividem espaços 
com madeireiras e diversas 
casas comerciais, trazendo 

transtornos financeiros para 
aqueles que dependem dos 
consumidores. “A cada três 
meses tenho que recorrer ao 
veneno e ao óleo queimado 
como alternativa para acabar 
com cupins”, disse Francisco 
de Assis Pereira, outro co-
merciante.

A diretora de planeja-
mento da Coordenadoria do 
Patrimônio Cultural de João 
Pessoa, Rosângela Tosca-
no informou que os prédios 
abandonados que se encon-
tram dentro do tombamento 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Esta-
do da Paraíba (Iphaep), Insti-

tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e  
Patrimônio Cultural de João 
Pessoa estão todos prote-
gjdos. Projetos de beneficia-
mento desses imóveis, dentre 
eles o de regularização de lo-
gradouros públicos, estão em 
execução pelos órgãos, em 
especial, a Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa. “Temos 
alguns projetos que estão em 
fase de aceitação de propos-
tas”, garantiu Rosângela.

Um casarão instalado na 
esquina da Praça Dom Ulrico 
é outro exemplo de aban-
dono. Degradado, coberto 
de vegetação, com janelas e 

portas quebradas e paredes 
repletas de pontos de racha-
duras, o imóvel em questão 
já trouxe muita dor de cabe-
ça aos moradores vizinhos. 
Os procedimentos, em casos 
assim, é acionar algum dos 
órgãos de proteção ao patri-
mônio, Iphan e Iphaep, no 
caso federal e do Estado, e a 
Coordenadoria do Patrimô-
nio Cultural de João Pessoa 
(Copac) e Defesa Civil, na ins-
tância municipal.Em imóveis 
privados é necessário conta-
tar o dono desses casarões 
para que prestem esclareci-
mentos acerca do descaso 
apresentado.
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Ondas de 3 metros podem atingir o
Litoral, alerta Capitania dos Portos

RESSACA

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com

Ondas de até três metros, 
com maré que pode chegar a 
2.6, fizeram com que a Capita-
nia dos Portos emitisse aviso 
de ressaca entre o Litoral de 
Aracaju e Natal. Na Paraíba, 
comunidades de pescadores, 
marinas e iate clube foram avi-
sados sobre os perigos que as 
fortes ondas podem causar. O 
alerta vale do meio-dia de hoje 
até o meio-dia de amanhã.

De acordo com a Capita-
nia dos Portos da Paraíba, os 
ventos de moderados a fortes 
que podem ocorrer no perío-
do de meio-dia dos dias 6 e 7 
podem fazer com que as ondas 
variem entre 2,5m e 3 metros. 

Hoje, a maior maré foi de 
2.6, às 6h. Haverá ainda uma 
maré de 2,3 às 18h30. No sá-
bado a maior maré será de 2.5 
às 6h45, mas haverá ainda uma 
maré de 2.2, às 19h30. E é jus-
tamente a junção dessas marés 
com fortes ventos que podem 
fazer com que as ondas variem 
entre 2,5 e 3 metros.

O alerta enviado para ma-
rinas, iates clubes e comunida-
de de pescadores foi emitido 
pela Capitania dos Portos da 
Paraíba, que por sua vez rece-
beu o alerta da Capitania dos 
Portos do Rio de Janeiro.

Comunidades de pescadores, 
marinas e Iate Clube foram 
avisados sobre os perigos

Foto: Evandro Pereira

A Capitania dos Portos prevê para hoje ondas que podem atingir até três metros de altura no Litoral paribano, com uma maré que poderá chegar a 2.6 metros

Com o objetivo de me-
lhorar a rede de monitora-
mento ambiental, a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa) está instalando 10 
estações meteorológicas que 
vão monitorar as mudanças 
climáticas no Estado. Esta 
semana, técnicos da Aesa es-
tão realizando, em Campina 
Grande, um treinamento so-
bre a operação desses equi-
pamentos. 

“Os aparelhos, também 
conhecidos como plataformas 
de coleta de dados (PCD), são 
estações agrometeorológicas 
automáticas, de última gera-
ção, que coletam, armazenam 
e transmitem em tempo real 
dados ambientais como tem-
peratura do ar, umidade rela-
tiva do ar, direção e velocidade 
do vento, radiação solar, pres-
são atmosférica, precipitação 
pluviométrica, umidade e 
temperatura do solo”, explicou 
o gerente regional da Aesa, Is-
naldo Candido da Costa.

As estações serão integra-
das ao sistema de Monitora-
mento de Situação de Riscos, 
denominado Sala de Situação, 
que será instalar na sede da 
Aesa em Campina Grande até 
o final do ano. Neste local, as 
condições de tempo, clima e 
recursos hídricos da Paraíba 
serão reunidas e acompanha-
das diariamente. 

“Esta gama de dados po-
derá subsidiar pesquisas e 
desenvolvimento de ações re-
gionais nas diversas áreas do 
conhecimento científico e su-
prirá as gerações futuras com 
descrições ambientais que 
serão representativas para 
o conhecimento do clima re-
gional”, completou Isnaldo 
Candido.

A instalação das 10 esta-
ções meteorológicas é fruto do 
projeto “Estudo dos Impactos 
das Mudanças Climáticas no 
Estado da Paraíba”, e é realiza-
da em parceria com a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos 
(Finep), Fundação Parque 
Tecnológico da Paraíba (PA-
QTC), Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) e 
Instituto Nacional do Semiári-
do (Insa).

Aesa instala 10 estações 
meteorológicas na PB

mudAnçAS ClimátiCAS

técnicos do 
órgão realizam, 
em Campina 
Grande, um
treinamento 
sobre a 
operação dos
equipamenos

A Coordenadoria 
Municipal de Defesa Ci-
vil (Comdec) demoliu na 
manhã de ontem quatro 
casas na comunidade Sa-
turnino de Brito. Todas es-
tavam em área de risco e 
poderiam desmoronar. De 
acordo com o coordena-
dor da Comdec, Noé Estre-
la, as famílias que residiam 
no local já haviam sido 
retiradas para dois abri-
gos instalados na cidade. 
Outras áreas estão sendo 
avaliadas na comunidade 
e pode haver mais demo-
lições, caso haja risco de 
desastre.

“Com estas quatro de-
molições, já são 14 casas 
demolidas, que estavam 
sob grande risco de des-
moronamento. Estamos 
fazendo um monitora-
mento constante nesta co-
munidade e, possivelmen-
te, vamos retirar outras 
casas”, explicou Estrela. 
Segundo ele, em alguns 
casos há resistência das fa-
mílias para deixar as casas, 
mas é feito um trabalho 
de conscientização por 
uma equipe da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes). “Não podemos 

Defesa Civil derruba mais quatro casas 
e segue monitorando as áreas de risco

AçõES PREvEntivAS

obrigar as pessoas a saí-
rem de suas casas, mas elas 
precisam entender que é a 
vida delas que está em ris-
co”, acrescentou.

Trinta e oito pessoas 
estão instaladas nos abri-
gos criados nas escolas mu-
nicipais Nazinha Barbosa 
(Manaíra) e Damásio Fran-
ca (Bancários), onde rece-
bem assistência da PMJP 
com colchões, cobertores e 
alimentação. Quando não 
podem mais regressar às 
suas residências, elas são 
encaminhadas ao auxílio-
-moradia.

Um das pessoas reti-
radas é a irmã da dona de 
casa Janaína Silva, residen-
te na comunidade Saturni-
no de Brito. “Se ela não ti-
vesse saído, teria morrido, 
porque a casa dela desmo-
ronou”, disse. Outra mo-
radora é Geralda de Sou-
sa. Ela lamenta a situação 
dos vizinhos e espera que 
a chuva não faça grandes 
estragos na comunidade. 
“Estou inscrita nos pro-
gramas habitacionais da 
Prefeitura de João Pessoa, 
e espero receber a minha 
casa.”

Dicas – Conforme o 
coordenador da Comdec, 
os moradores devem estar 
bem atentos e adotar al-
guns procedimentos.

•	 Verificar	 se	 há	 ra-
chaduras no piso e nas pa-
redes;

•	 Havendo	 desmo-
ronamento nas proximida-
des, acionar a Defesa Civil 
(0800-2859020) e o Corpo 
de Bombeiros (193);

•	 A	 qualquer	 sinal	
de risco, deixar a residên-
cia e procurar abrigo na 
casa de vizinhos, enquanto 
a Defesa Civil não chega.

As casas foram demolidas na comunidade Saturnino de Brito, para evitar desmoronamentos

Foto: dayse Euzébio/Secom-JP



Artesãos paraibanos participam da 
Fenearte que começa hoje em Recife

negócios

A partir de hoje, 18 arte-
sãos representarão a Paraíba 
na 13ª edição da Feira Nacio-
nal de Negócios do Artesana-
to (Fenearte), realizada até o 
dia 15 deste mês, em Recife 
(PE). A feira, considerada a 
maior da América Latina nes-
se segmento, reúne mais de 5 
mil artesãos de todo o Brasil 
e de mais 40 países.

O Programa de Artesa-
nato Paraibano (PAP) contará 
com dois estandes no evento 
(de 30 e de 45 metros), onde 
serão expostas peças nas ti-
pologias ferro, osso, madeira, 
tecelagem, fios e cerâmica, 
segundo a gestora do progra-
ma, Ladjane Barbosa.

Com participação desde 
2003, a Paraíba já teve tra-
balhos de diversos artesãos 
premiados no evento. Este 
ano, as peças de cerâmica 
do artesão Fábio Smith, da 
cidade de Cabedelo, foram 
selecionadas e estarão con-
correndo a um dos prêmios 
no Salão de Arte Popular 
Ana Holanda, que integra a 
programação da feira. O jul-

gamento das peças acontece 
entre os dias 13 e 14.

Intercâmbio
“Após um saldo positivo 

no Salão de Artesanato da 
Paraíba, realizado em Cam-
pina, com um aumento de 
quase 100% em vendas, o 
PAP está animadíssimo para 
participar mais uma vez da 
Fenearte. Ela é uma das me-
lhores feiras internacionais 
promovidas no Brasil e nos-
sos artesãos sempre ven-
dem muito bem nela. A tro-
ca cultural também é muito 
importante, porque estare-
mos em contato com artis-
tas de vários países e nesses 
dias os olhos do mundo es-
tarão voltados também para 
nossa arte”, afirmou Ladja-
ne Barbosa.

A Fenearte terá mais de 
800 espaços de exposição, 
ocupando uma área de 29 mil 
metros quadrados no Centro 
de Convenções de Pernambu-
co. Este ano, a feira prestará 
uma homenagem ao centená-
rio de Luiz Gonzaga. Artesãos 
de países como Áustria, Cam-
boja, Catar, Congo, Líbia e 
Turcomenistão estarão pela 
primeira vez no evento.
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Conde - Policiais da 
Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes (DRE) 
da Capital prenderam 
na comunidade Chifre 
de Ouro, no Distrito de 
Jacumã, município do 
Conde, Edvaldo Celes-
tino da Silva, o “Valdi-
nho”, de 27 anos, que 
é acusado de tráfico 
de entorpecentes e de 
roubo.

A prisão de Edvaldo 
ocorreu na tarde da úl-
tima quarta-feira e com 
ele foram apreendidas 
20 pedras de crack, além 

de uma motocicleta rou-
bada de um comercian-
te do bairro de Cruz das 
Armas, em João Pessoa. 
O roubo foi registrado 
no dia 29 de junho.

Segundo a polícia, 
Edvaldo Celestino já res-
ponde a processo, acu-
sado de participação em 
um “arrastão” na Praia 
de Campina, no municí-
pio de Rio Tinto, no ano 
de 2009.

O delegado da DRE, 
Ramires São Pedro, era 
o delegado titular da 
cidade na época e se 

recorda do crime que 
revoltou a comunida-
de. Segundo ele, quatro 
criminosos armados e 
encapuzados invadiram 
várias casas de praia, 
roubando pertences das 
vítimas, além de tenta-
rem abusar sexualmente 
das moradoras. 

“Na época, nós pe-
dimos a prisão preven-
tiva do suspeito, que 
foi concedida pela Jus-
tiça, mas revogada em 
seguida, e Edvaldo foi 
liberado. Numa inves-
tigação recente desco-

brimos que ele estava 
comandando uma boca 
de fumo em Jacumã e 
efetuamos a prisão em 
flagrante”, relatou o 
delegado.

A moto recuperada 
foi devolvida ao dono 
e o entorpecente enca-
minhado para análise 
no Instituto de Polícia 
Científica (IPC), em João 
Pessoa. O acusado foi 
autuado por tráfico de 
entorpecentes e recep-
tação e será conduzido 
a um dos presídios da 
Capital.

Polícia civil prende acusado de tráfico e roubo
no Conde

Catolé do Rocha 
ganhará projeto 
de descarte do 
lixo hospitalar

Catolé do Rocha - Em 
defesa do meio ambiente, 
a Universidade Estadual da 
Paraíba está desenvolvendo 
um projeto de educação am-
biental, no Campus IV, em 
Catolé do Rocha, que visa 
descobrir que destino é dado 
ao lixo patogênico produzido 
no hospital da cidade. Inti-
tulado de “Avaliação dos im-
pactos ambientais causados 
pelo descarte do lixo pato-
gênico do hospital Regional 
de Catolé do Rocha – PB”, o 
projeto procura aflorar uma 
nova consciência ambiental 
nos profissionais que atuam 
na unidade hospitalar. A pro-
posta é criar meios que ga-
rantam o destino adequado 
ao lixo produzido diariamen-
te no hospital sertanejo.

Em plena execução, o 
projeto faz parte do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) 
do graduando de Ciências 
Agrárias, Francisco Edimilcio 
Maia Neto, tendo como orien-
tadora a professora douto-
ra Fabiana Xavier Costa, do 
Departamento de Agrárias 
e Exatas. Dividido em qua-
tro fases, o projeto promete 
apresentar uma alternativa 
para um dos graves proble-
mas de saúde pública, como 
são as infecções hospitalares 
surgidas a partir do mane-
jo inadequado do chamado 
lixo hospitalar. Em média, 
são produzidos 1.477 quilos 
de lixo por mês, no Hospital 
Municipal de Catolé do Ro-
cha, segundo levantamento 
feito pelos responsáveis pelo 
projeto.

Em sua primeira etapa, 
o trabalho de educação am-
biental fez a distribuição de 
cartilhas educativas à comu-
nidade do hospital, a exem-
plo de médicos, enfermeiros, 
cozinheiros, funcionários da 
limpeza, bem como as pesso-
as que frequentam a unidade 
hospitalar. 

O Departamento de 
Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER) liberou, na 
tarde da última quarta-fei-
ra, o tráfego para veículos 
de pequeno e grande por-
te através do desvio cons-
truído ao lado da ponte na 
PB-066, que liga a BR-230 
a Ingá. Também já foi libe-
rado o tráfego pelo desvio 
construído em um rio na 
PB-054, rodovia que liga a 
BR-230 a Itabaiana onde a 
ponte foi destruída, no ano 
passado.

Para oferecer mais se-
gurança na construção dos 
desvios, foram colocadas 
rochas de grande porte e 
tubos, permitindo o tráfego 
com segurança de veículos 
de pequeno e grande porte. 

Máquinas e equipes do ór-
gão foram deslocadas, des-
de a semana passada, para 
as áreas com problemas 
com o objetivo de amenizar 
os transtornos dos usuá-
rios e evitar acidentes.

Os serviços na PB-054 
foram realizados pela Re-
sidência Rodoviária de Ita-
baiana, que utilizou uma 
equipe de funcionários. Na 
rodovia de Ingá, os serviços 
foram executados por uma 
empresa contratada. 

Na quarta-feira, o di-
retor superintendente do 
DER, Carlos Pereira, ins-
pecionou os serviços das 
áreas atingidas e autorizou 
a liberação do tráfego de 
veículos pelos desvios das 
duas rodovias.

DER libera o tráfego 
para Ingá e Itabaiana

RodoVIAS

FOTO: Marcos Russo

Sousa - Uma inspeção 
realizada ontem pela Polícia 
Militar na Colônia Penal Agrí-
cola de Sousa, no Sertão do 
Estado, encontrou nas celas 
19 aparelhos celulares (com 
quatro baterias e cinco carre-
gadores), 31 pedras de crack 
com quatro cachimbos, esti-

letes artesanais e outros ob-
jetos como máquinas de fazer 
tatuagem, arame e madeira.

A inspeção nas celas foi 
ordenada pelo juiz da Vara 
das Execuções Penais da 
Comarca de Sousa. Na ope-
ração foram mobilizados 38 
policiais militares, outros 26 

do Bope, além de 15 agentes 
penitenciários.

A operação teve início às 
7h e terminou às 10h, sendo 
coordenada pelo comandante 
da unidade militar, o tenente-
-coronel João Henrique dos 
Santos Plutarco, e pela direto-
ra do presídio, Maria do Céu.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) realiza, hoje, mais uma 
etapa da manutenção perió-
dica preventiva e corretiva 
no sistema elétrico da Esta-
ção Elevatória de Água Bru-
ta, em Boqueirão, e Estação 
Elevatória de Água Tratada, 
em Gravatá. O serviço vai 

acontecer das 9h às 15h e o 
reabastecimento se dará de 
forma gradativa após a fina-
lização do trabalho, podendo 
levar mais tempo para as ci-
dades do Brejo.

 Serão atingidas as ci-
dades de Campina Gran-
de, Pocinhos, Queimadas, 
Barra de Santana, Caturité, 

Lagoa Seca, Alagoa Nova, 
Matinhas, Lagoa de Roça 
e os distritos de Galante, 
São José da Mata, Lagoa 
de Dentro, Curralinho e 
Arruda. Para outras infor-
mações, a população pode 
entrar em contato com a 
Cagepa, gratuitamente, 
pelo telefone 115.

PM apreende drogas, celulares 
e estiletes no presídio de Sousa

Manutenção deixará 9 cidades  
e 5 distritos sem água hoje

no SeRTÃo

no eSTAdo

Feira, considerada a maior 
da América Latina, vai 
até o próximo dia 15

A moto 
recuperada 
foi devolvida 
ao dono e 
o entorpecente 
encaminhado 
para o instituto 
de Polícia 
científica

O Programa de Artesanato Paraibano contará com dois estandes onde serão expostas peças de madeira, tecelagem, fios e cerâmica
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Cresce número de partos em Campina
MATERNIDADES PÚBLICAS

 O número de partos re-
alizados em maternidades 
públicas de Campina Gran-
de subiu em relação ao ano 
passado. De acordo com os 
dados apresentados pelas 
maternidades do Instituto 
de Saúde Elpídio de Almei-
da (ISEA) e da Fundação As-
sistencial da Paraíba (FAP), 
de janeiro à maio deste ano, 
4.637 partos foram reali-
zados em Campina Grande, 
99 a mais do que o registra-
do no mesmo período em 
2011.

Segundo as informa-
ções do ISEA, a média men-

sal de nascimentos este ano 
é de 654 partos, o que re-
presenta aproximadamente 
21,5 nascimentos por dia, 
sendo que nos dias 20 de fe-
vereiro e 24 de março, a u-  
nidade registrou 37 partos, 
que representa 15,5 partos 
acima da média. Na FAP, a 
média mensal é de 272 par-
tos, sendo 62,5% de nasci-
mentos normais e 37,5% de 
cesárias.

O Instituto de Saúde El-
pídio de Almeida, hospital 
público da Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande é 
o que realiza a maior parte 
dos nascimentos da cidade. 
Em março, a maternidade 
do ISEA realizou o maior nú-
mero de partos entre os me-
ses de janeiro e maio, com 
676 nascimentos. Apesar do 
crescimento na quantidade 

total de partos realizados 
na cidade, este ano o ISEA 
realizou 114 procedimen-
tos a menos que em 2011, 
sendo que a diferença foi 
ultrapassada no total geral 
do município uma vez que 
na FAP o número de partos 

cresceu em 213 em relação 
ao ano passado.

As duas unidades atuam 
na cidade pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), realizando 
partos em gestações normais 
e também nas de alto risco, 
que de acordo com o ISEA, 
são aquelas em que existe 
maior risco para a saúde da 
mãe ou do bebê, como a ida-
de materna menor do que 17 
anos ou maior que 35, peso 
inadequado, anormalidades 
uterinas, trabalho de parto 
prematuro, entre outras. 

Além destas duas ma-
ternidades, os usuários do 
SUS também contam com 
as maternidades do Hospi-
tal da Clipsi, que registrou 
2202 partos em 2011 e a do 
Hospital Pedro I, cujo total de 
nascimentos no ano passado 
fechou em 638.

De janeiro a maio deste 
ano, 4.637 bebês nasceram 
na Rainha da Borborema

Desorganização

Esse descompasso na coleta do lixo em Campina 
Grande vem se repetindo há alguns meses. Não há 
mais um horário minimamente estabelecido para a 
passagem do veículo coletor nos bairros e, além disso, 
volta e meia a coleta deixa de ser realizada em algum 
dia da semana.

Diogo Almeida
Especial para A União

UEPB divulga edital para Processo Seletivo 
de Mudança de Campus no semestre 2012.2

NOVAS VAGAS

Na última quarta-feira, 
o Sindicato dos Trabalhado-
res Públicos Municipais do 
Agreste da Borborema (Sin-
tab) reuniu em assembleia 
os agentes comunitários de 
saúde (ACS) e os agentes de 
combate às endemias (ACE) 
da Prefeitura de Campina 
Grande, quando as catego-
rias discutiram a greve que 
já dura mais de três meses.

Dentro da pauta do en-
contro, os servidores con-
versaram sobre um suposto 
posicionamento da prefei-
tura no sentido de não pa-

gar os vencimentos refe-
rentes ao mês de junho dos 
funcionários que aderiram 
ao movimento paredista.

Em reposta às reivindi-
cações do Sintab, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
disse que “não houve, por 
parte da SMS, falta de von-
tade de cumprir com o pa-
gamento da folha de paga-
mento referente ao mês de 
junho. O que houve, de fato, 
foi o atraso no repasse de 
competência 06/2012 por 
parte do Ministério da Saú-
de, repasse esse que até a 

presente data, não foi sina-
lizado no sistema financei-
ro da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Contudo, a Secretaria 
Municipal de Saúde vem 
honrando com os seus com-
promissos no tocante à folha 
dos seus servidores e tran-
quiliza a os ACS (Agentes 
Comunitários de Saúde) e 
ACE (Agentes de Combate 
às Endemias) que o paga-
mento dos mesmos estará 
sendo efetuado, com recur-
sos próprios, até a próxima 
segunda-feira, 9. No que diz 

respeito à reivindicação de 
reajuste salarial referente 
ao novo salário mínimo, que 
é de R$ 622, esclarecemos 
que somente os vencimentos 
básicos destas duas catego-
rias, após a inserção no PCCR 
(Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração), passaram a 
ser de R$ 773,33, valor supe-
rior ao salário mínimo. Além 
de um reajuste de R$ 151,33 
sobre o salário mínimo, de 
R$ 622, estes profissionais 
também recebem 20% de 
insalubridade sobre o valor-
-base”, concluiu.

Secretaria diz que pagamento dos 
agentes comunitários será no dia 9

SAÚDE

“O Instituto 
de Saúde 
Elpídio de 
Almeida é o 
que realiza a 
maior parte 
dos nascimen-
tos da cidade”

Um bar que pertence 
a um agente de segurança 
particular foi arrombado e 
assaltado por um grupo de 
bandidos na madrugada de 
ontem, no bairro do Cato-
lé, na Zona Sul de Campina 
Grande.

O crime aconteceu por 
volta das 3h30, no estabe-
lecimento conhecido por 
“Bar do Rogério”, localiza-

do na Avenida Vigário Ca-
lixto, próximo ao Estádio 
Governador Ernani Sátyro 
– “O Amigão”.

O proprietário do bar, 
identificado como José Ro-
gério Barbosa, de 34 anos, 
relatou à Central de Opera-
ções da Polícia Militar (Co-
pom) que presta serviços 
como segurança para uma 
empresa particular, tendo 

recebido através da esposa 
o recado da ação dos acu-
sados.

“Eu estava trabalhan-
do quando fui comunicado 
por minha mulher que os 
assaltantes arrombaram a 
porta do bar e levaram vá-
rias coisas de lá. Tentei me 
dirigir ao local para evitar 
que conseguissem efetuar 
o assalto, mas não deu tem-

po”, detalhou a vítima.
Conforme a polícia, os 

suspeitos levaram do local 
algumas caixas de cigarro, 
um aparelho de som, um 
aparelho de DVD, além de 
uma quantia em dinheiro.

Os policiais seguiram 
em diligência pela região 
do crime, mas não encon-
traram pistas dos bandi-
dos.

Bar é arrombado no bairro do Catolé
VIOLÊNCIA

A Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação (PROEG) da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) divulgou o edital do Pro-
cesso Seletivo para Mudança de 
Campus relativo ao semestre le-
tivo 2012/2. As inscrições ocor-
rem nos próximos dias 11 a 12 
e poderão participar da seleção 
os estudantes que estiverem re-
gularmente matriculados nos 
cursos da UEPB, com ao menos 
um ano letivo de curso integra-
lizado.

As inscrições serão realiza-
das no setor de Protocolo Ge-
ral da UEPB, situado na Rua das 
Baraúnas, 351, Bairro Universi-
tário, em Campina Grande. No 
ato da solicitação, deverão ser 
apresentados os documentos 
de requerimento do estudan-
te ou procurador, original do 
Histórico Escolar atualizado, 
Declaração de Regularidade de 
Matrícula e Programas dos Com-
ponentes Curriculares aprova-
dos.

O processo seletivo está 
ofertando vagas para mudan-
ças de campus em Campina 
Grande, Guarabira, Catolé do 
Rocha, Araruna, Monteiro e Pa-
tos, mediante a disponibilidade 
de vagas e em curso idêntico ao 
que está cursando no campus 
de origem.  A seleção é orga-
nizada pela PROEG e terá como 
instrumento de seleção as me-
lhores pontuações no Coefi-
ciente de Rendimento Escolar 
(CRE) do aluno.

Ajuste

Com a chegada do período de campanha, a prefeitura de 
Campina Grande retirou do ar todo o conteúdo noticioso do site. O 
portal, de acordo com aviso divulgado na área inicial, deverá ter seu 
acesso restabelecido normalmente após a adequação do conteúdo 
à legislação.

Diz o aviso

“Em cumprimento à Lei que estabelece normas gerais para 
as eleições e às resoluções do TSE que tratam das normas e do 
calendário eleitoral, o portal da PMCG estará adequando todo 
conteúdo institucional, cujas publicações darão mais ênfase à 
prestação de serviço”.

Lixo

Em alguns bairros de Campina Grande, o lixo que se 
acumulava nas calçadas desde a última terça-feira foi recolhido 
apenas ontem. O itinerário da terça não foi realizado e os resíduos 
foram se acumulando, sem que a população soubesse quando o 
coletor passaria nas ruas.

Disputa
 

Houve verdadeiro 
clima de guerra dentro do 
PC do B de Campina Grande 
para definir se o partido iria 
ou não se coligar ao PSC na 
disputa por vagas na Câmara 
Municipal. No final das 
contas, a ala que defendia 
a composição, repetindo à 
majoritária, venceu a queda 
de braço.

Decisão

Havia um grupo 
que, mesmo ciente de que 
isolado o partido poderia 
não fazer um único vereador, 
defendia a não coligação. 
Mas, os principais candidatos 
a vereador resolveram 
radicalizar e venceram: 
ameaçaram desistir das suas 
candidaturas. O diretório 
estadual interveio.

l SEGURANçA

Proprietários de barracas e quiosques nas proximidades 
do Museu do Algodão, na Estação Velha, estão reclamando da 
falta de segurança no período noturno. Segundo Adriana de 
Lima, que mantém um quiosque no local, em menos de seis 
meses seu comércio foi arrombado duas vezes, enquanto que 
o do vizinho já foi invadido mais de 10 vezes. Os comerciantes 
estão cobrando da Polícia Militar que realize rondas pelo local 
para evitar a ação dos criminosos que atuam principalmente 
após os quiosques serem fechados.

l HABItAçãO

Será assinado, hoje, pelo governador Ricardo Coutinho 
e o Banco do Brasil o segundo maior contrato do país do 
programa “Minha Casa, Minha Vida”, para construção de 1.948 
moradias, em Campina Grande. A solenidade de assinatura 
começa às 10h, na sede da Fiep – Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba, em Campina Grande

“Crack, é  
possível vencer”
 

As inscrições para a 5ª 
edição do Curso de Prevenção 
do Uso de Drogas, realizado 
pelo Governo Federal, 
estarão abertas até o dia 15 
de julho. Há 70 mil vagas 
para educadores de escolas 
públicas. As aulas a distância 
ocorrem de agosto de 2012 
a abril de 2013. Não há 
custos para os participantes. 
A atividade faz parte do 
programa “Crack, é possível 
vencer”. As dúvidas sobre o 
curso podem ser sanadas pelo 
telefone (61) 3107 8912 e 
pelo e-mail tirandoduvidas.
prodequi@gmail.com.

Super-herói

O técnico da Seleção 
Brasileira Mano Menezes 
divulgou ontem, no 
Rio de Janeiro, os 18 
jogadores convocados 
para representarem o país 
nos Jogos Olímpicos de 
Londres, que começam no 
dia 27 desse mês. Na lista, 
a presença do paraibano 
Hulk, filho de Campina 
Grande e um dos jogadores 
mais valiosos atualmente 
no mundo da bola. 
Givanildo Vieira de Souza 
completa 26 anos dois dias 
antes das Olimpíadas e 
recebeu ontem o presente 
antecipado. 



Sete candidatos se inscrevem em JP
 dia movimentado no fórum eleitoral

Greve de servidores tumul-
tuou registro mas todos os 
candidatos foram atendidos

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Justiça determina o 
afastamento de três 
prefeitos paraibanos
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Maranhão e Tavinho foram ao Fórum Eleitoral por volta das 16h Estelizabel e Efraim Filho foram os últimos a registrar chapa 

Cartaxo e Nonato fizeram o registro da candidatura pela manhã Cícero foi acompanhado de Kumamoto mas inscrição só a tarde 

Candidatos dos mais di-
versos partidos políticos pas-
saram todo o dia de ontem 
movimentando a frente e as 
dependências do Cartório da 
64ª Zona Eleitoral, em Tam-
biá, mas nem todos tiveram a 
mesma facilidade para efetu-
ar o registro de suas candida-
turas a prefeito da Capital.

Exemplo disso foi o sena-
dor Cícero Lucena (PSDB) e 
o deputado estadual Luciano 
Cartaxo (PT) que, em prin-
cípio foram barrados pelo 
comando de greve dos servi-
dores do Tribunal Regional 
Eleitoral e só depois de muita 
conversa e da interferência do 
juiz Fabiano Moura de Moura 
é que o impasse chegou a ser 
solucionado.

Ao contrário dos candi-
datos do PSDB e do PT, Renan 
Palmeira (Psol) não enfren-
tou dificuldade nenhuma e, 
juntamente com vários can-
didatos a vereador do parti-
do, realizou o seu registro e 
foi assim o primeiro a fazer 
isso entre os sete candidatos 
que disputam a prefeitura da 
Capital.

Renan informou que as 

duas primeiras atividades 
de campanha para hoje no 
começo da tarde será a par-
ticipação, juntamente com 
os demais candidatos, do 
debate promovido por uma 
emissora de rádio no conjun-
to Ernesto Geisel e, à noite, 
participação de uma mani-
festação de mulheres na Pra-
ça da paz, no Conjunto dos 
Bancários.

Renan informou ainda 
que programa gastar algo em 
torno de R$ 300 mil na sua 
campanha e que também vai 
dirigir seu discurso crítico 
para a imprensa, especial-
mente para os programas de 
rádio onde os candidatos dos 
pequenos partidos são trata-
dos com preconceito.

“Alguns radialistas trans-
formam entrevistas em ver-
dadeiras sessões de inquisi-
ções e muitas vezes emendam 
perguntas quando o candida-
to ainda nem tem respondido 
a pergunta anterior”, afirmou 
ele, ao lembrar que, esta se-
mana, a sua candidata a vice, 
Ana Júlia, já chegou a ser ví-
tima disso numa emissora de 
rádio local.

Ele acha que a exemplo 
do que fazem com candida-
tos ricos e com mandatos e 
com autoridade como o go-
vernador que tem direito a 
muito tempo para desenvol-
ver suas respostas tranqui-
los, assim deve ocorrer em 
relação a todos os candida-
tos, sem discriminações.

Além de assessores e vá-
rios candidatos a vereador, 
Cícero Lucena fez questão 
de ir ao Cartório da 64ª Zona 
Eleitoral acompanhado do 
seu candidato a vice, o médi-
co Ítalo Kumamoto que é do 
PSC e que vem sendo orienta-
do pelas direções nacional e 
estadual do partido a sair da 
chapa de Cícero para apoiar 
o candidato do partido dos 
Trabalhadores. “Não tenho 
nada contra o presidente Mar-
condes Gadelha, mas não vou 
desistir”, afirmou Ítalo Kuma-
moto, em rápida entrevista 
concedida no portão do Car-

tório. Ele fez questão de afir-
mar que não carrega mágoa 
de ninguém, especialmente 
do próprio Marcondes Gade-
lha, mas que tudo o que quer 
agora é dar continuidade ao 
trabalho de campanha ao lado 
de Cícero Lucena.

Ítalo lembrou de mágoas 
porque se referia ao fato de 
nos últimos dias ou últimas 
horas que antecederam as 
convenções no sábado passa-
do, ter surgido boatos de que 
seu nome poderia ser retirado 
pelo próprio PSC para apoiar a 
chapa do PT.

Cícero Lucena, que che-

gou a ser barrado pelos servi-
dores em greve do TRE, disse 
que deixou para fazer seu pe-
dido de registro à tarde em so-
lidariedade aos servidores do 
órgão. Afirmou que está tran-
quilo com o registro de Ítalo 
como vice e que é capaz de lu-
tar em todas as instâncias da 
Justiça para conseguir manter 
essa chapa.”Não vamos medir 
esforços”, resumiu. 

O pedido de registro foi 
oficializado pela assessoria 
jurídica do tucano. Além do 
médico Ítalo Kumamoto como 
candidato a vice-prefeito, a co-
ligação “Por Amor a João Pes-

soa, Sempre” é composta pe-
los partidos PSDB, PSC, PSDC, 
PSL, PTN, PRTB, PHS e PTdoB.

Igualmente acompanha-
do do seu vice, o jornalista 
Nonato Bandeira, do coorde-
nador da campanha, depu-
tado Anísio Maia e de vários 
correligionários, o deputado 
Luciano Cartaxo também fa-
lou com a imprensa quando 
saía do Cartório da 64ª Zona já 
falando na agenda das primei-
ras atividades e nos de gastos 
da campanha. Ele disse que o 
limite é R$ 5 milhões e que é 
isso que programa para gastar 
nessa campanha.

Cícero registra chapa com Kumamoto na vice

Lourdes Sarmento vai para nova campanha
“Vamos ser candidata 

mais uma vez para defender 
as ideias do partido”. A afir-
mação foi feita ontem pela 
candidata do Partido da Causa 
Operária à Prefeitura de João 
Pessoa, Lourdes Sarmento, ao 
explicar que seu nome está 
surgindo meio de última hora 
porque somente no último sá-
bado, em conferência realiza-
da em São Paulo, o comando 
nacional do partido resolveu 

orientar as regionais a provi-
denciarem participações nas 
eleições municipais.

Lourdes explicou que a 
nacional estabeleceu alguns 
critérios e um deles era no 
sentido de encaminhar os 
nomes mais conhecidos 
para a disputa, seja no caso 
de candidatos a prefeito, 
como também de vereador. 
“Antes mesmo de anunciar, 
nosso primeiro trabalho foi 

no sentido de preparar con-
venções e encaminhar os 
nomes que podem disputar”, 
disse.

Mesmo não conseguin-
do colocações expressivas, 
Lourdes Sarmento vem dis-
putando praticamente todas 
as eleições majoritárias na 
Paraíba, e, humilde, reconhe-
ce que isso acontece porque 
não disputa somente pra 
ganhar, mas sobretudo para 

participar e marcar posição e 
mostrar as ideias do partido.

Ela comentou que termi-
na ficando nas chapas majori-
tárias porque é a pessoa  mais 
conhecida e com mais histó-
ria no comando do partido a 
nível regional, e que não faria 
questão de mudar pata uma 
disputa proporcional. “O coe-
ficiente é muito alto e eu tam-
bém poderia não me eleger”, 
reconhece.

O candidato a prefeito 
pelo PMDB, José Maranhão, 
compareceu à 64ª Zona por 
volta das 16h para fazer o pe-
dido do seu registro para as 
eleições deste ano. Acompa-
nhado de representantes de 
seu arco de alianças – forma-
do pelo PTB, PR, PTC, PTL e 
PMN –, o peemedebista disse 
que não tem medo do debate 
com seus opositores e desta-
cou que se sente o candidato 
mais jovem na disputa.

“Sou o mais jovem por-
que meu espírito está sempre 
olhando para o futuro. Conhe-

ço bem os problemas de João 
Pessoa e tenho propostas para 
essa cidade. Quem vir meu 
plano de governo vai perceber 
isso”, afirmou Maranhão, que 
aproveitou também o movi-
mento dos grevistas do TRE 
em frente ao Cartório Eleitoral 
e prometeu levar as queixas 
dos servidores ao vice-presi-
dente Michel Temer.

Antônio Radical, que é 
o candidato a prefeito pelo 
PSTU, também solicitou seu 
registro por volta das 16h. 
Antes de apresentar a do-
cumentação necessária, o 

sindicalista afirmou que a 
chapa puro-sangue, com 
Marcelino Rodrigues como 
a vice-prefeito, foi lançada 
após a legenda tentar uma 
aliança sem êxito com o PSL 
e com o PCB.

Na última hora
O último pedido de re-

gistro de candidatura à vaga 
de prefeito de João Pessoa 
foi feito pela ex-secretária 
de Planejamento Estelizabel 
Bezerra (PSB), que chegou 
à Zona Eleitoral designada 
pela Justiça Eleitoral acom-

panhada do candidato a 
vice-prefeito de sua chapa, 
Efraim Filho (DEM).

Após protocolar o pe-
dido, Estela afirmou que, a 
partir de amanhã, irá visitar 
as comunidades e bairros da 
Capital para ouvir as priori-
dades da população pessoen-
se.  A candidata revelou que 
pretende gastar R$ 8 milhões 
em sua campanha eleitoral 
e destacou melhorias na Se-
gurança Pública, Educação 
e Mobilidade Urbana como 
prioridades de seu programa 
de governo.

Zé Maranhão, Radical e Estela fecharam o dia

O deputado esta-
dual Toinho do Sopão 
anunciou ontem que 
pediu desfiliação do 
Partido Trabalhista Na-
cional (PTN) e que será 
o presidente estadual 
do recém-criado Parti-
do Ecológico Nacional 
(PEN). O parlamentar 
decidiu abandonar a 
legenda antes de ser 
expulso pelo Diretório 
Estadual, que não con-
cordou com o apoio 
anunciado por Toinho 
à candidatura de Cícero 
Lucena pelo PSDB.

Apesar da mudança 
de partido, o parlamen-
tar garante que vai con-
tinuar marchando ao 
lado de Cícero. “O PTN 
não respeitou minha 
decisão e, às vésperas 
para o registro de can-
didaturas, permanecia 
indefinido. O partido 
foi contra mim para 
defender a candidatu-
ra de Estelizabel e tirar 
votos de Cícero, mas eu 
continuarei apoiando o 
PSDB”, afirmou Toinho 
do Sopão.

O pedido de desfi-
liação do deputado foi 
anunciado um dia após 
o presidente estadu-
al do PTN, Fábio Agra, 

afirmar que Toinho teria 
que adequar às normas 
e resoluções internas da 
legenda, se não quisesse 
ser expulso. O dirigente 
disse que o parlamen-
tar envergonhou a sigla 
e tumultuou o processo 
de convenção, com a de-
sistência da candidatu-
ra própria à véspera da 
convenção.  

apesar de fundador 
Com a filiação ao 

PEN, o deputado não 
poderá se candidatar a 
prefeito ou vice-prefei-
to para as eleições deste 
ano. É que o partido – a 
30ª sigla brasileira – foi 
fundada no último mês 
e a legislação eleitoral 
exige prazo mínimo de 
um ano para mudanças 
no cenário eleitoral. O 
deputado oficializa a sa-
ída do PTN na próxima 
semana, quando passa 
a cuidar da documenta-
ção do novo partido.

Antes da ideia de 
fundar do PEN na Paraí-
ba e de pedir desfiliação 
do PTN, Toinho do So-
pão chegou a anunciar 
sua candidatura própria 
mas, dias antes da con-
venção, desistiu da dis-
puta eleitoral.

Toinho deixa o PTN 
e assume o PEN

mudança

Foto: Divulgação

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com
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CG vive indefinição após registros
discussão segue na justiça
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GERAL

disputa eleitoral em campi-
na terá quatro coligações e 
dois candidatos “solitários”

Foto: divulgação

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

Por que o PPS continua 
rachado na Paraíba?

A Executiva Estadual do PPS na Paraíba se reuniu 
na noite de quarta-feira (4) para decidir qual a posição do 
partido para as eleições de Campina Grande. Dois grupos 
dentro do PPS tinham posições diferentes: um defendia a 
coligação com o PP de Daniella Ribeiro e outro com o PSDB 
de Romero Rodrigues. 

O grupo que defendia a aliança com o PP de Daniella 
Ribeiro contava com o voto certo do vereador Bruno 
Farias. Pelas contas desse grupo comandado pelo jornalista 
Nonato Bandeira dentro do PPS, a tese em prol da aliança 
com Daniella venceria por 9 votos a 7. Acontece que feita a 
apuração o resultado deu empate. 

Foi preciso chamar o voto de minerva da deputada 
Gilma Germano, presidente estadual do PPS na Paraíba. 
Gilma acabou desempatando prol aliança com o PSDB de 
Romero Rodrigues. Então o que foi que aconteceu que a 
estratégia defendida por Nonato Bandeira deu errada? 

Antes, muito antes da reunião da Executiva do PPS, 
o senador Cássio Cunha Lima telefonou para o vereador 
Bruno Farias e pediu para ele apoiar, dentro do partido, a 
tese que defendia a aliança com o PSDB em Campina Grande. 
Bruno tem relações familiares com o senador, uma vez que 
sua esposa é sobrinha da senhora Sílvia Cunha Lima. 

Bruno não poderia negar o pedido do senador por 
razões lógicas. 

Esse fato mostra que nem tudo é paz no PPS. O partido 
vivia às turras com os grupos internos brigando, José 
Bernardino foi destituído da presidência e a deputada Gilma 
Germano foi eleita em um Congresso da agremiação para 
tentar acalmar os ânimos no reduto socialista. 

Pelo episódio de quarta-feira, nota-se que o 
PPS continua com dois grupos disputando a sua 
hegemonia. 

Essas divergências vêm cozinhando em banho-maria. 
No episódio da aliança com o PT em João Pessoa, por 
exemplo, nem todo o partido concorda. Antes de anunciado 
o acordo, o jornalista Nonato Bandeira almoçou com o 
prefeito Buba Germano, tentando fazer com que o prefeito 
convencesse Gilma Germano a não se envolver com a 
disputa em João Pessoa. Buba é esposo de Gilma. 

Menos de 24 horas depois desse almoço, Bandeira 
anunciou o acordo do PPS com o PT, com o aval da direção 
nacional. Gilma não sabia da aliança e acabou emitindo uma 
nota dizendo que o partido estava sendo incoerente ao se 
juntar com o PT na capital da Paraíba. 

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

agora é tudo oficial

Todos os candidatos que disputam a Prefeitura de João Pessoa 
conseguiram se registrar, ontem. A novidade vem do PMDB. Candidatos 
adversários anunciam que vão pedir a impugnação da candidatura de 
Maranhão. O argumento é que Maranhão fez uma ata durante a convenção 
sem que o anunciado candidato a vice, Gervásio Filho, tenha assinado. 
Assim, Gervásio não era candidato e não tem como ser substituído por 
Tavinho Santos. 

Roosevelt Vita nega e diz que tudo é legal. 

um triste momento

Vai começar oficialmente o processo eleitoral, o que transforma a 
vida dos jornalistas em um verdadeiro inferno. A Justiça Eleitoral, sob o 
manto da vigilância, acaba impondo uma espécie de censura encoberta. 
Quem não obedecer a cartilha eleitoral, passa bons momentos de sua vida 
em varas da Justiça. 

Uma pena.

Pedidos de candidatu-
ra registrados, a expectativa 
dos candidatos a prefeitos e 
vereadores, a partir de hoje, 
será com a publicação da 
lista das candidaturas apro-
vadas pela Justiça Eleitoral 
e com os pedidos de impug-
nação de candidaturas. De 
acordo com o calendário do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o edital com os pedi-
dos apresentados pelos par-
tidos políticos ou coligações 
deverá ser divulgado até o 
próximo domingo.

Um dos desfechos mais 

A maioria dos partidos 
deixou para registrar na úl-
tima hora – literalmente – as 
candidaturas a prefeito de 
Campina Grande. Com exce-
ção de Daniella Ribeiro (PP) 
e Artur Bolinha (PTB), que 
compareceram ao fórum 
eleitoral no meio da tarde, os 
demais prefeitáveis só apare-
ceram no início da noite. Até 
o fechamento desta edição, 
o cenário das composições 
era o que se segue. Devido ao 
atraso de inúmeros partidos 
e candidatos, o quadro geral 
com as alianças majoritárias 
e proporcionais só poderá 
ser traçado hoje.

A deputada estadual Da-
niella Ribeiro registrou sua 
candidatura por volta das 
15h. Seu vice será o suplente 
de vereador Perón Japiassu, 
do PT, numa coligação que 
deverá contar ainda com 
PSDC e PRTB. A chapa foi 
denominada “Pra Campina 

crescer em paz”. Já a compo-
sição proporcional foi mais 
trabalhosa e polêmica. Até 
minutos antes do horário 
limite para registro das can-
didaturas, os coligados ainda 
discutiam se deveriam for-
mar um chapão.

O deputado federal Ro-
mero Rodrigues, candidato 
do PSDB, foi um dos últi-
mos a realizar o registro. O 
prefeitável terá como vice 
o também tucano Ronaldo 
Cunha Lima Filho. O arco de 
alianças, o maior do pleito 
deste ano em Campina Gran-
de, deverá contar ainda com 
PSB, PSD, PRP, PSL, PPS, PTN, 
PT do B, DEM, PV e PRB. A 
coligação foi batizada com o 
mesmo nome de 2008, “Por 
amor a Campina”. O PRB, 
que havia celebrado a alian-
ça com o PMDB no final de 
maio, recuou de última hora 
e entrou na composição de 
Romero. Os partidos da base 
do tucano ainda se dividirão 
em quatro coligações pro-
porcionais: “Por amor a Cam-
pina” I, II, III e IV.

A base da peemedebis-
ta Tatiana Medeiros, que re-
gistrou sua candidatura por 
volta das 17h, contará com 

o PR e, provavelmente, mais 
quatro legendas: PPL, PHS, 
PTC e PMN. O PR indicou o 
vice, Bruno Roberto, filho do 
deputado federal Wellington 
Roberto e que foi secretário 
de Estado no governo Mara-
nhão III. A coligação enca-
beçada pelo PMDB e o PR se 
chamará “Campina segue em 
frente”.

O deputado federal Gui-
lherme Almeida, do PSC, 
contará, em sua base, com 
o PC do B, do candidato a 
vice Félix Araújo Neto. A co-
ligação se chama “Campina 
Grande Ideal” e se repetirá 
também na esfera proporcio-
nal, com os mesmos partidos 
e a mesma nomenclatura. O 
PCB, que até o último dia 30 
– data final das convenções – 
confirmava que entraria na 
composição com o PSC e o PC 
do B, teria recuado, resolven-
do correr em faixa própria. 
O presidente regional da le-
genda, Noca Ribeiro, não foi 
encontrado para explicar a 
mudança de última hora.

Os dois candidatos que 
sairão sem coligações tam-
bém registraram suas candi-
daturas na tarde de ontem: 
José Artur Almeida, o Artur 

Bolinha, pelo PTB, e Size-
nando Leal, do Psol. Artur 
terá como vice o empresário 
Eudo Brasileiro, enquanto Si-
zenando formará chapa com 
Ary Cirne. A candidatura do 
petebista ainda dependerá 
da queda de braço que ele 
vem travando com a direção 
nacional do partido.  

Além do PTB, outros 
partidos poderão ter suas 
posições resolvidas somen-
te na Justiça. É o caso do PT, 
que, dividido, realizou duas 
convenções, uma lançan-
do candidato próprio (Ale-
xandre Almeida) e a outra 
apoiando Daniella Ribeiro. 
A direção municipal do PPS 
aderiu à candidatura de Da-
niella Ribeiro, mas o diretó-
rio estadual desfez a decisão 
e firmou aliança com o PSDB, 
de Romero Rodrigues. 

A cúpula de Campina 
Grande levou o caso à Jus-
tiça. Já o PDT, do deputado 
federal Damião Feliciano, 
surpreendeu e resolveu não 
apoiar ninguém e sequer lan-
çar candidatos a vereador. A 
decisão radical foi atribuída 
à comissão provisória que 
dirige a sigla em Campina 
Grande. 

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com

Os prefeitos de Solâ-
nea, Francisco de Assis Melo 
(Doutor Chiquinho), de 
Alhandra, Renato Mendes 
Leite, e de Sapé, João Cle-
mente Neto (João da Utilar) 
ficarão afastados de seus 
cargos por decisão da Justi-
ça. Eles passaram cinco dias 
presos na semana passada, 
como resultado da ‘Opera-
ção Pão e Circo’, sob acusa-
ção de desvio de dinheiro 
público e superfaturamento 
em festas e shows realiza-
dos nas cidades.

A decisão foi do de-
sembargador Joás de Brito 
Pereira Filho que, ontem à 
tarde, acolheu o pedido de 
medida cautelar do procura-
dor-geral de Justiça, Oswal-
do Trigueiro do Valle Filho e 
já encaminhou a solicitação 
para o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), à Justiça 
Eleitoral das Comarcas e 
às Câmaras Municipais de 
Alhandra, Sapé e Solânea.

Também foram afasta-

Candidatos podem iniciar publicidade hoje 
mas alguns esperam ainda a confirmação 

esperados envolve o registro 
duplo envolvendo o PSC. En-
quanto a legenda protocolou 
o registro na coligação enca-
beçada pelo PSB, com apoio 
à candidatura de Esteliza-
bel Bezerra, o médico Ítalo 
Kumamoto pediu registro 
de candidatura como vice-
-prefeito na chapa do PSDB, 
que lançou a candidatura do 
senador Cícero Lucena.

O juiz responsável pelos 
registros de candidatura em 
João Pessoa, Fabiano Moura 
de Moura, preferiu não ante-
cipar quando a decisão sobre 
o imbróglio será anunciada e 
disse ontem que o momento 
era apenas para receber to-

dos os pedidos que fossem 
apresentados.

Até domingo, a Justiça 
Eleitoral deverá encaminhar 
também à Receita Federal os 
dados dos candidatos cujos 
pedidos de registro tenham 
sido requeridos por partido 
político ou coligação para 
efeito de emissão do número 
de inscrição no CNPJ.

A partir de hoje será per-
mitida a propaganda eleitoral 
e todos os candidatos, par-
tidos políticos e coligações 
poderão realizar comícios e 
utilizar aparelhagem de sono-
rização fixa, das 8h às 24h. A 
partir de hoje também, todos 
os candidatos que solicitaram 

registro de candidatura de-
verão constar nas pesquisas 
realizadas mediante apre-
sentação da relação de can-
didatos ao entrevistado.

Na próxima sexta-feira, 
será o último dia para qual-
quer candidato, partido polí-
tico, coligação ou o Ministério 
Público Eleitoral impugnar 
os pedidos de registro de 
candidatos apresentados 
pelos partidos políticos ou 
coligação. Qualquer cidadão 
também poderá dar ao juízo 
eleitoral notícia de inelegibili-
dade que recaia em candidato 
com pedido de registro apre-
sentado pelo partido político 
ou coligação.

Justiça determina o afastamento do cargo 
dos prefeitos de Alhandra, Sapé e Solânea

dos de suas funções todos 
os outros servidores públi-
cos municipais envolvidos 
no esquema. O desembar-
gador-relator Joás de Brito 
solicitou também que as 
empresas envolvidas não 
possam vir a desenvolver 
nenhum tipo de atividade 
junto aos municípios onde 
foram detectadas essas ir-
regularidades, num total de 
13 cidades, além da Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope).

“Isso é simbólico até 
em razão do fato de nós ter-
mos provas consistentes em 
relação ao que aconteceu. 
Ou seja, uma decisão des-
sa reforça o entendimento 
imparcial do Judiciário, de-
monstrando que houve uma 
análise dessas situações e, 
em cima disso, foi muito fe-
liz o desembargador, muito 
lúcio, ao deferir de forma 
cautelar o afastamento des-
ses prefeitos e servidores e 
o impedimento às empre-

sas”, ressalta o procurador-
-geral, Oswaldo Filho.

Cautelar
Ele lembra que o afas-

tamento cautelar dura todo 
o processo. “O afastamento 
tem esse período aberto. É 
evidente que fatos novos 
podem acontecer durante 
todo o procedimento. Mas, 
por hora, o que se tem é a 
prova colhida e, em cima 
dessa prova, o desembar-

gador entendeu por fazer o 
afastamento dos agentes pú-
blicos”.

Com os afastamentos, 
segundo o procurador-geral, 
suspende-se os pagamentos 
de salários dos agentes pú-
blicos e a consequência é 
que os vice-prefeitos devam 
assumir os cargos. Caso eles 
não queiram, assumem os 
presidentes das câmaras e 
se o presidente não quiser, 
assume um interventor. 

Procurador Oswaldo Trigueiro Filho explicou razões em coletiva

Confusão na Serra

Alexandre Almeida e Flávia Maria Pontinelli insistem em uma 
candidatura própria do PT em Campina Grande, mesmo com a orientação 
das Executivas Estadual e Nacional de que o partido deve se coligar 
com o PP na Serra e apoiar a candidatura de Daniella Ribeiro. Ontem, 
até o CNPJ da candidatura Alexandre conseguiu junto à Justiça 
Eleitoral. 

Nem o bando de Lampião brigou tanto quanto o PT briga 
internamente.

Sai atirando ao esmo

O deputado Toinho do Sopão anunciou na manhã de ontem que 
está deixando o PTN e mantendo o apoio à candidatura de Cícero Lucena 
(PSDB) a prefeito de João Pessoa. Toinho disse que agora vai trabalhar 
para criar na Paraíba o Partido Ecológico Nacional. “Saio do PTN, mas 
mantenho o meu apoio a Cicero”, avisou Toinho. 

A vida política de Toinho é cheia de altos e baixos. 



UPAs INAUGURADAs

Presidente afirmou que fará 
o possível e o impossível para 
oferecer melhores serviços

Dilma garante qualidade na saúde
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São Bernardo do Cam-
po (AE) - A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que 
seu governo fará “o possível 
e o impossível para dar saú-
de de qualidade à população 
brasileira”. A presidente, que 
participou da inauguração de 
uma Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) 24 horas, em 
São Bernardo do Campo (SP), 
fez um discurso rápido, de 17 
minutos, destacando que o go-
verno tem consciência de que 
70% da população do Brasil, 
cerca de 130 milhões de pes-
soas, dependem diretamente 
do Serviço Único de Saúde 
(SUS) para atendimento. 

“E o nosso compromis-
so é fazer o possível e o im-
possível para atender, para 
dar saúde de qualidade para 
a população brasileira”, rei-
terou. O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que tam-
bém participou da inaugura-
ção da UPA, foi citado mais de 
uma vez no discurso da pre-
sidente Dilma. “O presidente 
Lula fala muito em autoesti-
ma”, disse ela, elogiando as 
iniciativas da gestão petista 

na área da saúde, sobretudo 
na área odontológica, res-
ponsável por devolver o sor-
riso a muitos brasileiros.

Ao falar dos desafios do 
governo na saúde, apontada 
pela mais recente pesquisa 
CNI/Ibope como a área mais 
desaprovada pela população 
brasileira - na mostra divul-
gada no dia 29 de junho, a si-
tuação da saúde passou a ser 
a mais preocupante para a 
população do país, com 66% 
de desaprovação - Dilma ci-
tou a administração pública 
abrange desde as vacinas até 
os transplantes de coração. 

Contudo, no seu enten-
der, o desafio maior é com re-
lação à formação de médicos. 
A presidente citou que países 
como a Argentina tem uma 
taxa médica per capita de 3,3 
por mil habitantes, enquanto 
no Brasil a taxa é de apenas 
1,95 por mil habitantes.

Dilma inaugurou tam-
bém, por meio de transmissão 
simultânea as UPAs de Por-
to Seguro (BA) e do Recanto 
das Emas (DF). O prefeito de 
Porto Seguro (BA), Gilberto 
Abade, elogiou a iniciativa e 
enalteceu Lula, destacando 
que ele é um dos maiores bra-
sileiros que o Brasil tem. 

“O Brasil tem um débito 

Ex-presidente Lula e Dilma participaram da cerimônia de inauguração de uma UPA 24 horas, em São Bernardo do Campo (SP)

Um grupo de servidores 
em greve do Arquivo Nacio-
nal impediu ontem a entrada 
de membros da Comissão da 
Verdade na unidade do órgão 
em Brasília. Os funcionários 
pedem um plano de carreira 
e mudanças na administra-
ção da entidade. 

A Associação dos Servi-
dores do Arquivo Nacional 
(Assan) espera sensibilizar o 
governo para incorporar ao 
salário dos funcionários uma 
gratificação temporária que 
representa metade do ven-
cimento. Os servidores deci-
diram liberar hoje a entrada 
dos membros da Comissão 
para analisar documentos do 
regime militar. 

Cumprindo a Lei de Aces-
so à Informação, o Tribunal de 
Justiça do DF divulgou sua ta-
bela de remuneração mensal, 
mas sem citar nomes. No mês 
de maio, a lista revela 76 super-
salários com valores acima de 
R$ 100 mil. Os campeões são 
dois desembargadores, que re-
ceberam R$ 230 e R$ 220 mil 
respectivamente. Mas a lista 
inclui cerca de 50 analistas e 
técnicos judiciários que embol-
saram entre R$ 105 a R$ 182 
mil no mês. No total, o tribunal 
gastou R$ 105,4 milhões com 
a folha do mês. Só com vanta-
gens eventuais que turbinaram 
a renda, foram R$ 30,2 milhões.

Diante da onda de críti-
cas e pedidos de explicações, 
o tribunal divulgou nota nesta 
quinta informando que “não 
existem supersalários” na casa 

e que glosa os valores que ex-
cedem o teto constitucional do 
serviço público, de R$ 26,7 mil. 
Explicou que os altos valores 
referem-se a “vantagens even-
tuais” que muitos servidores 
recebem, por exemplo, por 
conta de causas trabalhistas, 
como as que determinaram 
reposição dos planos Collor, 
Verão e Bresser. O tribunal não 
informou se os magistrados 
endinheirados estão entre os 
que moveram ações desse tipo.

No caso da folha de paga-
mento de maio, acrescenta a 
nota, “as vantagens eventuais 
correspondem basicamente a 
passivos reconhecidos judicial-
mente aos servidores. Nenhum 
magistrado ou servidor recebe 
subsídio ou remuneração aci-
ma do teto constitucional”, as-
segura. O CNJ confirmou que as 

vantagens eventuais em princí-
pio são lícitas. Mas alertou que 
tem detectado abusos em al-
guns tribunais, como o de São 
Paulo, instado para corrigir cri-
térios indevidos na destinação 
de altas somas a magistrados.

No caso do DF, como a 
reposição contempla apenas 
quem entrou na Justiça, isso ex-
plica porque, em maio, alguns 
analistas receberam até vinte 
vezes mais do que colegas da 
mesma faixa que não entraram 
na Justiça. Com a divulgação 
individualizada dos salários 
em todos os tribunais, como 
determina nova Resolução 
a ser publicada nesta sexta, 
o CNJ espera que a socieda-
de o ajude na fiscalização e 
provoque novas inspeções 
para corrigir problemas em 
outros tribunais.

TJ revela 76 supersalários 
acima de R$ 100 mil no DF Demóstenes critica processo 

de cassação de seu mandato

CPI DO CACHOEIRA

impagável com ele, receba 
o abraço de todo o povo de 
Porto Seguro”, disse o prefei-
to. O governador do Distri-
to Federal, Agnelo Queiroz, 
também conectado nessa 

transmissão simultânea, por 
conta da inauguração de uma 
UPA em Recanto das Emas 
(DF), disse que a UPA irá be-
neficiar a população, liberan-
do os prontos-socorros para 

casos mais graves.
Além do ex-presidente 

Lula, participaram também 
da inauguração da UPA de 
São Bernardo do Campo, a 
ex-primeira dama Marisa Le-

tícia, os ministros da Saúde, 
Alexandre Padilha, e do Pla-
nejamento, Miriam Belchior, 
e o prefeito da cidade, Luiz 
Marinho (PT), candidato à re-
eleição, dentre outros. 

Passaporte diplomático do 
filho de Lula é suspenso

Greve impede 
o trabalho da 
Comissão da 
VerdadeO juiz Jamil Oliveira, da 

14ª Vara Federal de Brasília, 
considerou imoral a conces-
são de passaporte diplomáti-
co para um dos filhos do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e determinou a sus-
pensão do documento, con-
cedido nos últimos dias do 
governo do petista.

“O passaporte foi expedi-
do apenas três dias antes do 
término do mandato do ex-
-presidente, o que de si mesmo 
revela que a concessão foi um 
ato revestido da maior sem-ce-
rimônia, por isso que impõe-se 
a sua suspensão, por ora, por 
vício de legalidade e por fal-
ta do mínimo de moralidade, 
conferindo-se um tratamento 
absolutamente antirrepublica-
no ao filho do ex-presidente, 
tendo o Ministério das Rela-

ções Exteriores praticado ato 
em absoluta confusão de inte-
resses públicos com interesses 
pessoais, neste caso de quem 
ocupava cargo público (no 
MRE) e quis agradar ao antigo 
chefe”, afirmou.

Na decisão liminar toma-
da quarta, Oliveira concorda 
com os argumentos do Minis-
tério Público Federal de que a 
concessão do passaporte di-
plomático a Luís Cláudio Lula 
da Silva era ilegal e não aten-
dia aos interesses do país. 
O juiz citou um decreto de 
2006 no qual estão listadas as 
pessoas com direito a reque-
rer passaporte diplomático. 
“Não se encontra entre essas 
pessoas `filho maior e não 
dependente do presidente da 
República’, como é o caso do 
beneficiário”, disse.

Senador discursou para uma plateia de quatro parlamentares 

Pela terceira vez na se-
mana, o senador Demós-
tenes Torres apareceu em 
plenário para fazer um dis-
curso na tentativa de evitar 
a cassação do seu mandato. 
Em um pronunciamento de 
27 minutos para uma plateia 
de apenas quatro senadores, 
Demóstenes criticou o “aço-
damento” no processo a que 
responde por suspeita de 
usar seu mandato na defesa 
dos interesses do contraven-
tor Carlinhos Cachoeira.

O senador goiano foi con-
tra a decisão de quarta-feira 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) que, por unani-
midade, deu aval para levar o 
processo para a votação secre-
ta em plenário, previsto para 
ocorrer no dia 11. Segundo 
ele, a decisão “pode ser tudo, 
menos constitucional”.

O parlamentar disse que 
não está sendo assegurado a 
ele o direito à “ampla defesa, 
ao contraditório e ao devi-
do processo legal”. “Se o meu 
pescoço não servir de abrigo 
com a espada da mídia, vai 
se voltar contra a instituição”, 
afirmou ele, para quem não se 

trata de “má-fé, mas da mistu-
ra explosiva da pressa com seu 
aumentativo, a pressão”.

Mais uma vez, o senador 
reclamou do fato de não ter 
sido permitido a ele fazer 
perícias nas conversas tele-
fônicas em que ele foi flagra-
do conversando com Cacho-
eira. Demóstenes pretende 
comprovar, com as perícias, 
que houve edição ilegal dos 
diálogos Ele repetiu ter sido 
investigado ilegalmente pela 
primeira instância duran-
te as investigações contra o 
grupo de Cachoeira.

O parlamentar disse que 
o relator do Conselho de Ética, 
Humberto Costa (PT-PE), se 
esforçou para colocá-lo como 
“protagonista da CPI dos Bin-
gos”, que investigou em 2005 
as relações de Cachoeira. Ao 
contrário do que descreveu 
Costa no seu relatório, Demós-
tenes disse que só compare-
ceu a 10% dos encontros da-
quela comissão parlamentar. 
“Assim se demonstra a tese da 
‘intensa participação’ e sobra 
apenas a criatividade do ro-
mancista inspirado para me 
colocar em cena”, ironizou.

Defesa crê que Cavendish não falará
Informado da convocação 

de Fernando Cavendish à CPI 
do Cachoeira, o advogado do 
empresário, Técio Lins, disse 
que “a comissão pode tudo, 
mas ele (Cavendish) não tem 
nada a ver com o fato deter-
minado, que está relacionado 
apenas à regional Centro-Oes-
te da Delta”. Embora não tenha 
confirmado a intenção de pedir 
um habeas corpus preventivo 
ao STF, para que Cavendish 
possa ficar calado, o crimina-

lista disse que seu cliente “não 
tem nada a falar”.

Lins e Silva disse ter ex-
pectativa de que, antes de mar-
car a data do depoimento, a 
CPI volte atrás na convocação 
de Cavendish “Vou torcer para 
que o equilíbrio e o bom senso 
prevaleçam na CPI e eles o dis-
pensem do depoimento. Pode 
ser que eles vejam que é inú-
til, que é perda de tempo. Mas 
o que existe até agora é mera 
aprovação (da convocação), é 

uma declaração de intenção. 
Não há o que fazer no momen-
to, nenhuma medida a tomar”, 
afirmou o criminalista.

A estratégia de defesa de 
Cavendish é transferir para o 
diretor regional da Delta no 
Centro - Oeste, Cláudio Abreu, 
a responsabilidade de dar ex-
plicações sobre uma possível 
participação da construtora no 
suposto esquema de corrup-
ção e tráfico de influência co-
mandado por Cachoeira. 

Foto: André Dusek/AE



Construção de submarino pelo
Irã causa temores no Ocidente

PROGRAMA NUCLEAR

O anúncio do Irã de que 
planeja construir seu primei-
ro submarino abastecido por 
energia nuclear alimentou es-
peculações de que isso pode-
ria servir de pretexto para o 
Estado islâmico produzir urâ-
nio altamente enriquecido e 
se aproximar do material po-
tencial para bomba atômica.

Especialistas ocidentais 
duvidam que o Irã - que está 
sob um embargo de armas da 
ONU - tem a capacidade para 
a qualquer momento fazer o 
tipo de embarcação subaquá-
tica sofisticada que somente 
as potências mais poderosas 
do mundo têm atualmente.

Mas eles dizem que o Irã 
poderia usar o plano para 
justificar mais atividade atô-
mica, porque os submarinos 
nucleares podem ser alimen-
tados por urânio refinado a 
um nível que também seria 
adequado para o núcleo ex-
plosivo de uma ogiva nuclear.

“Tais submarinos usam 
frequentemente UAE (urâ-
nio altamente enriquecido)”, 
disse o ex-inspetor-chefe nu-
clear da ONU Olli Heinonen, 
acrescentando que era pouco 
provável que o Irã fosse bus-
car o combustível no exterior 
por causa da disputa inter-
nacional sobre seu programa 
nuclear.

O país poderia, então, 
“citar a falta de fornecedores 
de combustíveis estrangeiros 
como justificativa para conti-
nuar em seu caminho de en-
riquecimento de urânio”, afir-
mou Heinonen, atualmente 
no Centro Belfer para Ciência 
e Assuntos Internacionais da 

Universidade de Harvard.
Qualquer movimento por 

parte do Irã para enriquecer 
o urânio a um grau maior de 
pureza iria alarmar os Esta-
dos Unidos e seus aliados, 
que suspeitam que o país es-
teja tentando desenvolver a 
capacidade para fazer bom-
bas nucleares e querem que 
ele interrompa seu programa 
nuclear. Teerã nega qualquer 
ambição de armas atômicas.

Isso também poderia 
complicar ainda mais os es-
forços diplomáticos para re-
solver a disputa que já dura 
uma década sobre o progra-
ma nuclear de Teerã e pode 
aumentar os temores de um 
confronto militar.

Várias rodadas de con-
versações entre o Irã e seis 
potências mundiais este ano 
até agora não conseguiram fa-
zer progressos significativos, 
especialmente sobre sua exi-
gência de que a República Islâ-
mica diminua seu controverso 
trabalho de enriquecimento.

“O Irã está usando este 
anúncio submarino para criar 
poder de barganha”, disse 
Shashank Joshi, pesquisa-
dor sênior e especialista em 
Oriente Médio no Royal Uni-
ted Services Institute. “Ele 
pode negociar fora esses ‘pla-
nos’ para concessões, ou uti-
lizar os planos como um pre-
texto útil para a sua atividade 
de enriquecimento.”

O vice-comandante da 
Marinha iraniana, Abbas Za-
mini, foi citado no mês pas-
sado como tendo dito que “os 
passos preliminares em fazer 
um submarino atômico já co-
meçaram”. Ele não disse como 
um navio desse tipo poderia 
ser abastecido, mas os espe-
cialistas afirmaram que pode 
exigir alto grau de urânio.
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Especialistas duvidam que 
o país tem capacidade para 
fazer a  embarcação

O Reino Unido anun-
ciou ontem que realizará 
grandes cortes militares 
por causa da crise finan-
ceira, reduzindo de 102 
mil para 82 mil o número 
de seu efetivo, o menor 
número em 200 anos.

Segundo os novos 
planos, a serem aplica-
dos até 2020, 17 unida-
des vão ser afetadas, in-
cluindo cinco batalhões 
de infantaria.

O Exército terá cerca 
de metade do tamanho 

que tinha durante a Guer-
ra Fria. Em 1978, ele tinha 
mais de 163 mil soldados.

O governo disse que 
o futuro Exército britâ-
nico será constituído por 
duas partes, Forças de 
Reação, composta por 
soldados regulares, e 
Forças Adaptáveis, que 
incluirá soldados empre-
gados ocasionalmente. 
O número de reservistas 
empregados ocasional-
mente subirá de 15 mil 
para 30 mil. 

Crítica 
“Após herdar gastos 

enormes do último go-
verno, tivemos que to-
mar decisões difíceis para 
implementarmos nossa 
visão de Forças Armadas 
formidáveis, adaptáveis e 
flexíveis”, disse o ministro 
da Defesa britânico, Philip 
Hammond.

O analista para as-
suntos de Defesa da BBC 
Jonathan Beale diz que 
o moral entre os milita-
res britânicos é baixo e 

não será melhorado com 
o anúncio de duas novas 
levas de demissões.

O país tem cerca de 
9,5 mil soldados no Afe-
ganistão e o governo 
pretende diminuir o dé-
ficit gerado pelas Forças 
Armadas. Mas o partido 
Trabalhista, de oposição, 
criticou a medida, argu-
mentando que seria uma 
resposta inadequada 
para as ameaças globais e 
poderia colocar o país em 
risco.

Crise faz o Exército britânico ser 
considerado menor em 200 anos

REDUÇÃO DE EFETIVO

Foto: Divulgação

A Câmara de Deputados 
do Paraguai aprovou ontem 
uma solicitação ao governo 
de Federico Franco de cópias 
do Protocolo de Montevidéu, 
- que versa pela aplicação da 
democracia no Mercosul - e 
documentos que confirmam 
a entrada da Venezuela para 
recusar o país no bloco. Am-
bos os tratados não foram 
aprovados pelo Congresso 
do Paraguai. O Protocolo de 
Montevidéu é uma reedição 
de um documento firmado 
em Ushuaia, em 1998, que 
foi aprovada pelos chefes de 
Estado em 2011 na capital 
uruguaia.

Quanto ao pedido de in-
gresso da Venezuela, este data 
de 2005 e foi aprovado pelos 
Executivos dos quatro países e 
pelo Legislativo de Argentina, 
Brasil e Uruguai. Os parlamen-
tares afirmam que a aprova-
ção das duas medidas é ilegal, 
mesmo com a suspensão pa-
raguaia do Mercosul.

Na última quarta-feira, a 
Chancelaria paraguaia infor-
mou que pretende apresen-

tar aos tribunais do Mercosul 
uma lista de violações come-
tidas pelos outros membros 
do bloco. Assunção acusa 
Brasil, Argentina e Uruguai 
de violar o estatuto da enti-
dade ao suspender o país.

De acordo com o chan-
celer, José Fernández, diplo-
matas preparam uma ação 
nas instâncias de resolução 
de conflitos do bloco para 
mostrar os direitos que fo-
ram violados com a suspen-
são e a entrada da Venezuela, 
aprovadas em uma cúpula na 
última sexta (29), em Men-
doza, na Argentina, à revelia 
dos paraguaios.

“Em seu momento suge-
riremos a forma de encon-
trar a solução para as dispo-
sições que não aceitamos”, 
disse Fernández. 

O ministro reiterou que 
o país rejeitará todas as re-
soluções tomadas pelo Mer-
cosul durante sua suspen-
são, que deveria durar até 
agosto de 2013, quando o 
Paraguai escolher um novo 
presidente eleito.

Paraguai tenta excluir a
Venezuela do Mercosul 

CONFLITO NA AL Estados Unidos:
a geração de 
novos empregos
supera previsão

Uma pesquisa privada 
detectou uma surpreenden-
te criação de empregos nos 
EUA no mês passado.

Segundo levantamento 
da consultoria de recursos 
humanos ADP, as empresas 
americanas abriram 176.000 
novas vagas em junho, quase 
30% a mais que o balanço de 
maio.

Economistas do setor 
financeiro estimavam uma 
cifra mais modesta para ju-
nho, em torno de 105.000 
novos postos de trabalho.

De acordo com avalia-
ção da equipe de especialis-
tas da ADP, “o aumento da 
criação de empregos priva-
dos é suficientemente forte 
para permitir a crença de 
que a taxa de desemprego 
nacional pode ter recuado 
em junho”.

Hoje, o Departamento de 
Trabalho dos EUA revela seu 
muito esperado balanço de 
criação de empregos (mais 
abrangente, porque inclui o 
setor público) e a taxa de de-
semprego do país.

A popularidade da chan-
celer alemã, Angela Merkel, 
entre os eleitores está no 
maior nível em três anos, de 
acordo com uma pesquisa pu-
blicada ontem que também 
confirmou o forte apoio à sua 
postura em relação à crise de 
dívida da zona do euro.

Mas a pesquisa Infrates-
t-ARD sugeriu que o parceiro 
de coalizão de Merkel, o Par-
tido Democrático Liberal, não 
deve conseguir ser eleito para 
a Câmara Baixa do Parlamen-
to nas eleições do ano que 
vem, complicando as suas es-
peranças de garantir um ter-
ceiro mandato.

A sondagem, conduzi-
da depois de uma cúpula da 
União Europeia amplamente 
vista pela mídia alemã como 
um retrocesso para as duras 
políticas de Merkel na zona 
do euro, mostrou que 66% 
dos alemães estavam satis-
feitos com sua performance 
em junho, oito pontos per-
centuais a mais que no mês 
anterior.

Esta é a maior leitura 
desde 2009, quando ela con-
quistou o segundo mandato. 
Cinquenta e oito por cento 
dos alemães acreditam que a 
postura de Merkel na crise do 
euro é correta e decisiva, em-
bora 85% dos entrevistados 
também esperam que a crise 
piore. Ambos os números con-
firmam sondagens anteriores.

Austeridade 
Merkel insiste que países 

da zona do euro endividados, 

como a Grécia, devem impor 
medidas de austeridade em 
troca de um resgate finan-
ceiro e argumenta que a UE 
deve encontrar um nível mui-
to maior de união política e 
econômica antes de qualquer 
mutualização da dívida, uma 
visão apoiada pelos alemães 
na pesquisa.

 Mais de dois terços tam-
bém foram a favor de um re-
ferendo antes da Alemanha 
ceder mais poderes às insti-
tuições da UE, o que é defen-
dido por um número cada vez 
maior de políticos alemães, 
inclusive a oposição. Seria o 
primeiro referendo na Alema-
nha desde o período nazista.

 A pesquisa desta quin-
ta-feira mostrou que a União 
Democrata-Cristã, de Merkel, 
permanece sendo o partido 
mais popular na Alemanha, 
com apoio de 35%, contra 
30% do Partido Social-De-
mocrata. A próxima eleição 
federal na Alemanha está 
prevista para o segundo se-
mestre de 2013.

Popularidade de chanceler 
alemã atinge o maior nível 

PESQUISA CONFIRMA

Angela Merkel 
recebeu forte 
apoio em 
pesquisa por 
conta de sua 
postura com 
relação à crise
na zona do euro

O Reino Unido vai realizar grandes cortes militares por causa da crise, reduzindo de 102 mil para 82 mil o número de seu efetivo



Paraibana pode disputar o Pan
LUTA OLÍMPICA
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Botafogo já planeja a
temporada de 2013 e 
meta é quebrar o jejum

Wanessa vive expectativa 
da convocação após 
ganhar ser ouro no Rio

Faltam cinco dias para o iní-
cio da 11ª edição do Campeona-
to Mundial Sub-19 de Vôlei de 
Praia e as duplas brasileiras em-
barcaram, ontem, com destino 
a cidade de Lanarka, no Chipre, 
onde entre os dias 11 e 15 deste 
mês estarão buscando medalhas. 
Durante vários dias, eles treina-
ram em ritmo forte para a com-
petição em Saquarema (RJ). 

O paraibano Léo Morais, 
que faz dupla com o cario-
ca Iago, está motivado para o 
torneio. Ele se empenhou ao 
máximo nos treinamentos, jun-
tamente com a dupla feminina 
Duda/Drussyla.

Para o diretor do Departa-
mento de Vôlei de Praia da Fe-
deração Paraibana de Voleibol, 
Giovanni Marques, que conhe-
ce de perto o atleta revelado 
no Projeto Novos Talentos, a 
sua chance de êxito no Mundial 
é alta e acredita num bom re-
sultado do paraibano.

“Ele está numa grande as-
censão e entra nessa disputa 
com boas chances de medalha 
até porque o seu parceiro, o 
carioca Iago está jogando tam-
bém em alto nível. Léo, para 
você ter ideia, foi o campeão 
brasileiro Sub-19 mais novo de 
toda a história do vôlei de praia 
quando tinha 16 anos, em 2010. 
Seu forte é a defesa, mas ele 
começa a mostrar talento tam-

bém no bloqueio e nos saques”, 
disse.

A delegação brasileira se-
guiu para Lanarka composta 
das duplas, por Marcos Antô-
nio Albuquerque, o Marcão, e 
Wallace Ramos, técnico e as-
sistente do masculino, e Jackie 
Silva e Júlio Kunz, treinadora 
e auxiliar da parceria feminina 
do Brasil. 

O supervisor Jorge Barros 
também acompanha o grupo. 
Técnico da dupla masculina, 
Marcão diz que a grande in-
tensidade do trabalho realiza-
do desde o começo de maio no 
Aryzão, o Centro de Desenvol-
vimento do Voleibol, é a aposta 
da comissão técnica.

“Os meninos estão prontos 
para encarar o que surgir pela 
frente. Física e tecnicamente, 
estão muito bem. Eles atingi-
ram o nível que propusemos e 
treinaram muito ao longo deste 
período. Como não disputamos 
o Mundial Sub-19 no ano pas-
sado, não temos muito conhe-
cimento sobre os adversários, 
então o importante é tentar co-
locar em prática tudo o que foi 
trabalhado”, comenta.

O Campeonato Mundial 
Sub-19 2012 será disputado por 
32 duplas em cada naipe. Na 
primeira fase, as equipes serão 
divididas em oito chaves. Avan-
çarão às oitavas de final as du-

Paraibano Léo Morais embarca para disputar o Mundial
VÔLEI DE PRAIA

Ismael Faustino, Wanessa Luciana (a campeã), Walter Júnior e GIivaldo Bruno exibem orgulhosamente a bandeira do Estado após conquista no ginásio do Cefan, no Rio

plas melhores parceria de cada 
grupo. A competição acontecerá 
entre os dias 11 e 15 deste mês.

O Brasil já conquistou dois 
títulos mundiais na categoria 
Sub-19. O primeiro veio na edi-
ção de estreia, em 2002, com Ian 

e Pedro Solberg. O ouro femini-
no veio em 2005, com Bárbara 
Seixas e Carol Aragão. O país 
tem ainda três pratas, uma com 
Ian/Pedro Solberg, em 2003, e 
duas com Bárbara Seixas/Carol 
Solberg, em 2003 e 2004.

Léo Morais foi o jogador mais jovem a conquistar um Campeonato Brasileiro
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A lutadora paraibana 
Wanessa Luciana Bandeira de 
Figueiredo vive a expectativa 
de ser convocada pela Con-
federação Brasileira de Lutas 
Associadas (CBLA) para par-
ticipar do Pan-Americano nos 
próximos dias 13 a 15 desse 
mês, em Maracaíbo, na Vene-
zuela. A atleta foi medalha de 
ouro no Campeonato Brasi-
leiro Cadete de Luta Olímpi-
ca e, graças a essa conquista, 
Wanessa foi automaticamen-
te promovida como candidata 
a uma das vagas na delegação 
brasileira que vai disputar a 
competição internacional.

O evento vencido por Wa-
nessa aconteceu na semana 
passada e teve fim no último 
sábado. As lutas foram rea-
lizadas no ginásio do Centro 
de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (Cefan), na 
cidade do Rio de Janeiro. A 
competição foi voltada exclusi-
vamente para atletas na idade 
de 16 e 17 anos.

O resultado obtido pela 
delegação do Estado foi visto 
com bons olhos por Ismael 
Faustino e Walter Júnior, téc-
nicos da Seleção Paraibana. 
Além de Wanessa, que se sa-
grou campeã no estilo livre 
feminino, na categoria de 
atletas com peso até 38kg, a 
Paraíba subiu ao pódio com 
Givaldo Bruno Domingos da 
Silva. O atleta ficou com dois 
bronzes, nos estilos greco ro-
mano e livre, na categoria de 
lutadores com até 69kg.

Com os resultados obti-
dos por Wanessa e Givaldo, 
a Paraíba ficou com a nona 
colocação na tabela de classi-
ficação geral das equipes. Os 
dois medalhistas paraibanos 
fazem seus treinos na Asso-
ciação de Judô e Luta Olím-
pica Faustino, localizada no 
bairro de Mangabeira VII, na 
Capital.

Além dos treinadores, 
esteve presente no evento 
junto ao grupo paraibano o 
presidente da Federação Pa-
raibana de Luta Olímpica e 
presidente da Federação Pa-
raibana de Judô, Adjailson 
Fernandes Coutinho.

Judô fora das Olimpíadas 
– Os atletas paraibanos bem 
que tentaram, mas o Estado 
não conseguiu colocar repre-
sentantes nas Olimpíadas de 
Londres. Adjailson Fernan-
des acredita que colocar um 
judoca nos próximos Jogos 
Olímpicos é a cereja no bolo 
do judô paraibano. “Para a 
nossa realização mais plena 
falta só colocar um atleta da 
Paraíba, treinado aqui no Es-
tado, numa Olimpíada. Quase 
conseguimos isso agora para 
a Olimpíada de Londres”, la-
mentou o representante da 
modalidade na Paraíba. 

A proximidade da sonha-
da vaga olímpica esse ano fez 
com que o presidente da Fe-
deração de Judô estipulasse 
uma meta a ser cumprida. “O 
nosso projeto agora é ‘Atleta 
Olímpico’, nós iremos colocar 
um atleta no quadro olímpico 
do país, porque o judô da Pa-
raíba é forte, está entre os oito 
melhores do Brasil e nós não 
vamos descansar enquanto 
não atingirmos essa meta”, 
disse Adjailson, confiante no 
talento dos atletas locais.

Herbert Clemente
Especial para A União



Taça de Handebol Master 
começa hoje em João Pessoa
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Competição homenageia o 
saudoso atleta Cláudio e 
diversos dirigentes

A professora Irenilta Pereira 
dos Santos Nunes, do 
Departamento de Educação 
Física da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), foi 
um dos grandes nomes do 
Campeonato Brasileiro de Atletismo Master 2012, ao 
quebrar o recorde de medalhas e entrar para a história 
da competição que reúne atletas de todos os Estados 
do Brasil e foi realizada entre os dias 29 de junho a 
10 de julho, em Porto Alegre. A atleta comemorou o 
feito de ter subido ao pódio por oito vezes sendo que 
sete vezes no lugar mais alto. Irenilta, que leciona há 
mais de 30 anos, ficou entre as primeiras colocadas 
nas provas dos 100 metros, 200 metros e 80 metros 
com barreira, salto em distância, salto triplo, salto em 
altura, arremesso de peso e lançamento de disco.

Recorde

A Paraíba e o gol 
1.000 de Pelé

Foi na Paraíba? Na Bahia? No Maracanã?. As pergun-
tas, ainda estão sem respostas. Onde Edson Arantes do 
Nascimento, o Pelé, teria feito o gol 1.000?. Na Paraííba, 
há quem diga que narrou o gol de número 1.000 do maior 
jogador do século. O mesmo acontece na Bahia e Rio de 
Janeiro. Nas Forças Armadas, Pelé teria feito o gol de 
número 999. Na Bahia, dizem que o gol 999 foi lá. Depois 
da Bahia, teria jogado contra o Botafogo-PB, onde o 
Santos-SP teria vencido por 3 a 0 e ele teria marcado 
um gol, mas, a crônica esportiva só fala no gol de pênalti 
contra o Vasco-RJ, no dia 19 de novembro de 1969, como 
sendo o milésimo gol.

Em João Pessoa, o radialista Eudes Moacir Toscano 
não tem dúvida de que narrou o milésimo gol de Pelé. “Eu 
estava lá. Eu vi com esses olhos que a terra um dia vai 
comer”, diz o cronista. Em 1995, o imbróglio do gol 1.000 
de Pelé voltou a ser questionado, porque se descobriu 
que o atleta teria ignorado um gol feito em seus primei-
ros anos de carreira, em 1959, quando estava no serviço 
militar e defendia a seleção do Exército. O gol esquecido 
foi marcado por Pelé no Sul-Americano militar, em jogo 
disputado no Rio, contra o Paraguai.

Na contagem geral, Pelé tem 1.281 gols reconhecidos 
pela Fifa. Foi o primeiro a atingir a marca dos mil gols, 
mas, nem mesmo esse levantamento é capaz de apontar 
onde ele teria marcado o milésimo gol. Extraoficialmente, 
as comemorações ocorrem no dia 19 de novembro sob a 
argumentação de que aconteceu no Maracanã, diante do 
Vasco. Naquele dia, o árbitro pernambucano Manoel Ama-
ro de Lima, marcou pênalti e mais de 65 mil pagantes, 
inclusive, torcedores do Vasco, vibraram. Pelé foi para a 
cobrança contra o goleiro argentino, Andrada, que não 
queria sofrer o gol. Com as pernas tremendo, o atleta 
do século deu a paradinha, Andrada chegou a tocar na 
bola, que entrou no canto esquerdo do argentino. Mesmo 
assim, ainda fica a dúvida: será que foi o gol 1.000?

O professor Pedro Almeida, da UFPB, está implantando 
na PB um projeto de descoberta de talentos. A meta é 
qualificar atletas para provas de atletismo no país.

Apesar de não integrar mais 
a Seleção Brasileira, a judo-
ca paraibana Edinanci Silva 
informou que ainda preten-
de continuar nos tatames 
por mais dois anos e depois 
concluir seus estudos. 

Edinanci Silva

A BM&F Bovespa foi o clube paulista que mais colocou 
atletas nos Jogos Olímpicos de Londres, que se iniciam 
no próximo dia 27. Dentre as atletas está a paraibana 
Jaílma Sales de Lima, que vai competir nos 4x400m.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

Caça-talento

A Paraíba não terá nenhum 
maratonista na Maratona 
Caixa Cidade do Rio de Ja-
neiro que será disputada no 
próximo domingo. A prova 
de 42,195 km terá chegada 
no Aterro do Flamengo.

Maratona

12 atletas
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Competição de handebol masculino vai acontecer até o próximo domingo no ginásio do Colégio Motiva

Herbert Clemente
Especial para  A União

O ginásio do Colégio 
Motiva Ambiental, em Tam-
baú, vai sediar hoje, ama-
nhã e domingo os jogos da 
I Taça Cláudio Índio Master 
de Handebol. A competição 
começa a partir das 15h, 
mas no sábado será pela 
manhã e à tarde. Já no do-
mingo somente pela manhã 
a partir das 9 horas.

Por ser uma competi-
ção que terá a participação 
de atletas com idade acima 
de 40 anos, o evento terá 
um caráter menos competi-
tivo e vai se focar mais na 
confraternização dos par-
ticipantes. Após as finais, 
disputadas no último dia 
do torneio, será realizada 
uma homenagem ao cam-
pinense Cláudio Oliveira 
Brito, ex-atleta e treinador 
que morreu em um trágico 
acidente de carro.

“A ideia principal des-
sa Taça é homenageá-lo. 
O grupo Master, que são 
ex-atletas de handebol, se 
reuniu e bolou essa com-
petição, convidando outras 
equipes do Brasil na cate-
goria e trazendo-os aqui 
para com isso fazer uma 
homenagem ao Cláudio, 
que foi um grande atleta da 
Paraíba e que infelizmen-
te faleceu”, afirmou Sílvio 
Romero, diretor técnico do 
evento.

Além de Cláudio, serão 
homenageados os técnicos 
Elias Alvim, José Hugo e 
Carlos Fernandes, respon-
sáveis pelos últimos títulos 
conquistados pela Paraíba 
no Brasileiro e reconheci-
dos pela comunidade do 
handebol paraibano como 
pessoas que prestaram ser-
viços relevantes à modali-
dade no Estado. 

Também vão receber 
homenagens os ex-árbitros 
Adenilson Maia e Paulo 
Carvalho, que representa-
ram a Paraíba no quadro 
de arbitragem internacio-
nal durante muitos anos. 
Haverá ainda uma homena-
gem póstuma ao professor 
Alberto Jorge, o Tim Maia, 
que faleceu esse ano.

Acidente trágico – 
Cláudio Oliveira Brito mor-
reu no dia 17 de maio de 
2005, aos 40 anos, em um 
acidente automobilístico 
que vitimou sete pessoas. O 
acidente ocorreu na estrada 
entre as cidades paranaen-
ses de Cascavel e Mourão. 
O paraibano viajava em um 
micro-ônibus junto com a 
equipe catarinense de Cha-
pecó, na qual era treinador. 

Como atleta, Cláudio 
defendeu a Seleção Bra-
sileira durante 14 anos e 
conquistou diversos títu-
los. Ele fez parte do elenco 
que viajou para competir 
nas Olimpíadas de Barce-
lona, em 1992. Os últimos 
anos de sua vida foram de-
dicados ao esporte, atuan-
do como técnico de hande-
bol em equipes escolares e 
treinando a Seleção Catari-
nense nas categorias Cade-
te e Juvenil.

Jade Barbosa está fora da equipe
que disputará os Jogos Olímpicos

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Jade Barbosa está mes-
mo fora da equipe olímpica 
da ginástica artística que 
participará da Olimpíada de 
Londres, com cerimônia de 
abertura no dia 27. A Confe-
deração Brasileira de Ginás-
tica divulgou na última quar-
ta-feira a relação das sete 
ginastas que viajam: Daniele 
Hypolito (Clube de Regatas 
Flamengo), Daiane dos San-
tos (Esporte Clube Pinhei-
ros), Adrian Gomes (Grêmio 
Náutico União), Bruna Leal 
(Cegin), Ethiene Franco (Ce-
gin), Harumy de Freitas (Ce-
gin) e Laís Souza (Esporte 
Clube Pinheiros.

As atletas farão parte dos 
treinos no período de aclima-
tação em Ipswich, Inglaterra. 
Apenas cinco competirão na 
Olimpíada. O comunicado foi 
feito por Georgette Vidor, co-
ordenadora técnica da equi-
pe feminina, no Centro de 

Treinamento do Velódromo, 
no Rio de Janeiro.

Ao todo, nove ginastas 
participaram da fase de trei-
namentos, e tinham chances 
de estar entre as pré-convo-
cadas. De acordo com a Confe-
deração, os critérios adotados 
pela comissão técnica para 
selecionar as ginastas foram 
a participação em etapa da 
Copa do Mundo, no Meeting 
Internacional do Brasil e nos 
estágios de treinamentos da 
equipe olímpica.

Bruna Leal, Daniele 
Hypolito e Adrian Gomes fo-
ram as únicas que cumpri-
ram toda a programação e, 
por isso, já estão garantidas 
na equipe que competirá nos 
Jogos Olímpicos. As outras, 
segundo Georgette, serão es-
colhidas em Ipswich.

Segundo o supervisor 
Klayler Mourthé, “as decisões 
não são tomadas com emo-

ção, com rompantes”, mas a 
partir do desempenho espor-
tivo dos atletas.

A equipe feminina em-
barca para a Inglaterra na 
próxima terça-feira, onde ini-
ciará o período de aclimata-
ção em Ipswich.

A ginasta chamou a im-
prensa para uma entrevis-
ta coletiva no Flamengo, na 
última terça-feira  e fez um 
apelo dramático por sua con-
vocação à Confederação Bra-
sileira de Ginástica, dizendo 
que seguiu treinando mesmo 
fora da equipe, no Flamengo, 
e que estava preparada para 
a Olimpíada. Jade acreditava 
mesmo que agora teria mais 
chances de medalha do que 
em Pequim 2008.

“Acho que o dia mais 
triste da minha vida. Espera-
va disputar essa Olimpíada, 
sonhei muito com ela”, disse 
decepcionada.

Jade Barbosa se mostrou decepcionada com a sua exclusão de participação nos Jogos Olímpicos
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A sete meses do início
do Campeonato, o Bota 
promete grande elenco

Clube planeja temporada de 2013
BOTAFOGO

Ainda estamos em ju-
lho, mas o Botafogo já deu 
início ao planejamento para 
2013. O pensamento é con-
quistar a Copa Paraíba, ga-
rantindo a vaga para a Copa 
Brasil, e a partir daí começar 
a montar um grande elenco 
para fazer bonito na compe-
tição nacional e ser campeão 
paraibano. 

A primeira parte do 
planejamento para 2013 
foi concluída nesta sema-
na, com a negociação das 
dívidas trabalhistas e o pa-
gamento total de algumas 
delas. Com esta etapa con-
cluída, o clube vai poder 
agora receber os recursos 
oriundos de convênios e 
emendas parlamentares. 
“Agora o clube vai poder ter 
acesso a esta verba para em-
pregar na infraestrutura da 
Maravilha do Contorno, com 
a melhoria dos alojamentos, 
campos de treinamento e a 
construção de um moderno 
ginásio poliesportivo”, disse 
o presidente Nelson Lira.

Ontem, o assessor de 
imprensa do Belo, Fábio Fer-
nandes, adiantou como será 
a política de formação do 
elenco para as disputas de 
2013. Segundo ele, o presi-
dente Nelson Lira quer man-
ter uma base formada por 
atletas que vão participar da 
Taça Paraíba Sub-18 e Copa 

Paraíba Sub-21, além dos 
melhores jogadores do time 
que disputou o Campeonato 
Paraibano deste ano.

“Com esta base feita, 
com baixo custo e melhor 
entrosamento, o presidente 
Nelson Lira pretende ver as 
posições mais carentes do 

elenco e trazer jogadores 
experientes e conhecidos 
do público para serem titu-
lares. O pensamento é con-
tratar uns 5 ou 6 atletas que 
venham para resolver e não 
serem testados”, garantiu Fá-
bio Fernandes.

Um outro detalhe adian-

tado pela assessoria de im-
prensa é que a diretoria vai 
se reunir com os torcedores 
para tomar algumas decisões 
sobre a formação do elenco e 
da comissão técnica. “o pen-
samento de Nelson Lira é ou-
vir o que acha os torcedores 
para que a opinião deles aju-

de o clube formar um time 
desejado e apoiado pelos 
torcedores”, garantiu Fábio.

Sobre a comissão técni-
ca, parece ser o assunto mais 
difícil de resolver. É que a 
diretoria pensa em manter o 
técnico Neto Maradona, mas 
grande parte dos torcedores 

não vê com bons olhos esta 
ideia. O treinador não pas-
sa muita segurança para a 
torcida. Mas este assunto só 
será decidido na última eta-
pa de preparação da equipe 
para as disputas da Copa Pa-
raíba e consequentemente a 
temporada 2013.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A idea da diretoria botafoguense é tirar lições dos erros cometidos nos últimos anos para formar um time que consiga quebrar o jejum de títulos no Certame Estadual
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A mudança na ida-
de dos jogadores para a 
Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior de 2013, de 
Sub-18 para Sub-19, de-
cidida esta semana pela 
Federação Paulista de Fu-
tebol, foi bem recebida 
pelos clubes paraibanos, 
Treze e Botafogo, que es-
tão na disputa pela vaga 
para representar o Estado 
na competição. A Copa 
São Paulo de Futebol Jú-
nior é o maior e mais im-
portante campeonato de 
futebol de base do país, e 
no próximo ano será dis-
putada no período de 5 a 
25 de janeiro.

Para o Botafogo, a 
mudança foi até come-
morada pela diretoria. 
Segundo o assessor de im-
prensa do Belo, Fábio Fer-
nandes, isto vai fazer com 
que a Federação Paraiba-

na de Futebol mude tam-
bém a idade da Taça Pa-
raíba Sub-18, competição 
que indicará o represen-
tante do Estado na Copa 
São Paulo de Futebol Jú-
nior 2013. “Com esta mu-
dança, claro que temos 
que modificar também o 
regulamento aqui”, disse.

Para Fábio Fernan-
des, a mudança é muito 
benéfica para o Bota-
fogo que agora poderá 
montar um time para ser 
também a base para a 
Copa Paraíba Sub-21, que 
começa em setembro. 

O Treze recebeu com 
satisfação a mudança na 
faixa etária dos jogado-
res. “Pensávamos que era 
um boato, mas agora que 
se confirmou, estamos de 
acordo.”, disse o gerente 
de Futebol do Treze, Josi-
mar Barbosa (Joba).

Paraibanos aprovam a
mudança de faixa etária

COPA SÃO PAULO
Treze tenta regularizar jogadores após derrota na estreia

O gerente de futebol do 
Galo, Josimar Barbosa, expli-
cou que o motivo do time ter 
jogado tão mal contra o Sal-
gueiro, na derrota de 2 a 0, foi o 
elevado número de desfalques. 
“Nós treinamos com um time 
e de repente não pudemos es-
calar seis jogadores, isto afetou 
a equipe que teve de improvi-
sar”, justificou Joba.

Segundo ele, a diretoria 
está trabalhando para dar 
condições de jogo a estes jo-
gadores para o jogo contra o 
Santa Cruz, na próxima quar-
ta-feira. São eles Jamerson, 
lateral direito (ex-Araripina
-PE), Wagner Rosa, volante 
(ex-Porto-PE), Rafael Tava-
res, zagueiro (ex-comercial
-SP), o lateral esquerdo Lu-
ciano Amaral, que jogava no 
futebol alagoano, e o volante 
Everton César.

“Nós tivemos muitos 
problemas por causa da 
indefinição quanto a nos-
sa participação na compe-
tição, e isto atrasou nosso 
trabalho, mas como o cam-
peonato é longo, aos poucos 
o Treze estará em condições 

de enfrentar os adversários 
de igual para igual. Os ou-
tros clubes já têm as equi-
pes definidas e trabalhando 
há muito tempo. Isto faz a 
diferença neste início de 
campeonato”, argumentou o 
dirigente.

Campinense
Com a recuperação do 

meia Adriano Felício, liberado 
pelo Departamento Médico, o 
Campinense terá a força má-
xima para enfrentar no do-
mingo (8), às 16h, o Ypiranga/
PE, no Estádio Otávio Limeira 
Alves, o Limeirão, em Santa 
Cruz do Capibaribe, na tercei-
ra rodada da Série D do Brasi-
leirão. Além do meia a Raposa 
contará também com o volan-
te Charles Wagner e o atacan-
te Potita, que farão as estreias 
na Quarta Divisão nacional.

Sousa
Apesar de jogar apenas 

no dia 15 deste mês, diante 
do Centro Sportivo Alagoano 
(CSA), no Estádio Marizão, 
o Sousa descartou amistoso 
para o final de semana, prefe-
rindo dar folga aos jogadores. 
A decisão da diretoria e comis-
são técnica foi para evitar pos-
síveis contusões que possam 
acontecer para o segundo con-
fronto da equipe na disputa. 

Para o gerente de fute-
bol sousense, Valdir Cabral, 
o grupo trabalha até amanhã 
pela manhã, com folga no do-
mingo, retornando na segun-
da-feira para os treinamen-
tos. A meta é contar com a 
força máxima, principalmen-
te com a reestreia do atacan-
te Vitinho, que vem treinando 
forte para ficar 100% na pre-
paração física e técnica. 

Técnico contém euforia pela goleada e já pensa no Miramar
A Desportiva Guarabira, 

depois de golear o Sport Club 
Campina por 6 a 1, agora se 
prepara para enfrentar um 
dos favoritos ao título da com-
petição, o Miramar de Cabe-
delo. O jogo será no próximo 
domingo, no Estádio Teixei-
rão, em Santa Rita, porque o 
Estádio da Graça, inicialmente 
indicado para a partida, está 
passando por reformas.

Para o técnico da Despor-
tiva, Geraldo Cirino, a explica-
ção para uma vitória tão con-
vincente na estreia se deveu ao 
empenho dos jogadores. “Nós 
estamos treinando há muito 
pouco tempo e ainda temos 

grandes carências no elenco, 
então fiz ver aos atletas a ne-
cessidade de se superar em 
campo para conseguirmos os 
nossos objetivos, e eles enten-
deram bem a nossa orienta-
ção”, afirmou o treinador.

Mesmo com a goleada 
sobre o Sport Club Campina, 
Cirino acha que não há moti-
vos para euforia. Na opinião 
dele, a equipe ainda precisa 
de reforços e a competição 
está apenas começando. “Nós 
fomos para este jogo com ape-
nas 18 jogadores. Precisamos 
de atletas para o meio-campo 
e para o ataque, além de ou-
tros para compor o elenco. 

A diretoria está prome-
tendo contratar e nós esta-
mos esperando estes atletas 
para que possamos fazer 
uma boa campanha na com-
petição”, disse.

Sport Club Campina
Para o técnico Betão, 

a principal razão para esta 
derrota, por um placar tão 
elástico, foi a falta de expe-
riência do elenco, que nun-
ca tinha disputado um jogo 
oficial contra uma equipe 
profissional. “Minha equipe 
é muito jovem e inexperien-
te. Os atletas sentiram muito 
a ansiedade da estreia, prin-

cipalmente, porque a partida 
foi fora de casa”, disse.

As palavras de Betão, 
quanto a juventude do elenco 
do Sport Campina, são ver-
dadeiras. A equipe tem uma 
média de idade de 19 anos e o 
mais velho jogador da equipe 
tem 21 anos. “Nós precisamos 
urgentemente de mesclar o 
elenco com jogadores expe-
rientes e já estamos tentan-
do isto”. A diretoria do Sport 
Campina já entrou em conta-
to com dois atletas. O volante 
Léo, que jogou no Campinen-
se, e o lateral esquerdo Pablo, 
com passagens pelo Miramar 
e Queimadense. (IM)

Campinense 
terá mudança 
para o jogo con-
tra o Ypiranga
no domingo 
com a volta do 
meia Adriano 
Felício

DESPORTIVA
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Jogadores do Santos, que representaram a Paraíba na Copa



Hulk é convocado para as Olímpiadas
SELEÇÃO BRASILEIRA

O paraibano Hulk, nas-
cido em Campina Grande, 
é mais um do Estado a ir 
para os Jogos Olímpicos de 
Londres 2012. Ontem, o téc-
nico da Seleção Brasileira 
de Futebol, Mano Menezes 
convocou os 18 jogadores 
que defenderão o Brasil e 
incluiu o jogador. Ele é um 
dos três atletas acima de  
23 anos, os outros dois são 
o zagueiro Thiago Silva, do 
Milan e o lateral-esquerdo 
Marcelo, do Real Madrid. 
Hulk, atacante Hulk, do 
Porto, comemorou muito a 
convocação. 

O Brasil faz parte do 
Grupo C e estreia em 26 
de julho contra o Egito, em 
Cardiff (país de Gales). Três 
dias depois, enfrenta a Bie-
lorrússia, em Manchester. O 
último jogo da primeira fase 
de classificação é contra a 
Nova Zelândia, em Newcas-
tle, em 1º de agosto.

A seleção vai se apre-
sentar para iniciar os trei-
namentos na próxima se-
gunda-feira, no hotel She-
raton, em São Conrado, no 
Rio de Janeiro. A partir daí, 
o grupo treinará na sede do 
Flamengo, na Gávea, e na 
Escola de Educação Física 
do Exército, na Urca. No dia 
16, na parte da noite, a de-
legação embarca para Lon-
dres e ficará hospedada no 
Sopwell House Hotel & Spa.

Em Londres, o técnico 
Mano Menezes comandará 
as atividades da Seleção 
Brasileira no centro de trei-
namento do Arsenal. Em 
abril, o presidente da CBF, 
José Maria Marin, visitou o 
local e ficou impressionado 

Atacante foi um dos três 
atletas acima de 23 anos 
anunciados por Mano

Criciúma quer se isolar 
na liderança da Série B

Os gols marcados por Hulk na fase de preparação foram essenciais para a convocação

O dia mais sonha-
do pelos corintianos e 
mais temido pelos rivais 
chegou. Muitos acredi-
tavam que não estariam 
vivos para presenciar 
este momento, mas o 
Corinthians é campeão 
da Libertadores. Um dos 
maiores mitos do futebol 
brasileiro veio abaixo no 
gramado do Pacaembu 
na noite de quarta-feira, 
quando o predestina-
do Emerson Sheik deu 
o primeiro título do Co-
rinthians na história da 
Libertadores.

Com dois gols no se-
gundo tempo, o atacan-
te selou a vitória por 2 a 
0 sobre o multicampeão 
Boca Juniors e pôs fim a 
uma longa espera da Fiel 
Torcida, que agora dei-
xa para trás décadas de 
gozações de seus maio-
res rivais e uma lista de 
traumas na competição. 
A conquista da Liberta-

Corinthians entra para a história 
e conquista a Taça Libertadores

TÍTULO INVICTO

FOTOS: Divulgação

Emerson ergue taça de campeão em festa do Timão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de julho de 2012

NACIONAL
& Mundo

venceu por 2 a 0, com dois 
gols dele, reconhece que o 
grupo ainda não consegue 
compreender o tamanho 
do feito.

“Sempre acreditamos 
na conquista. Tivemos mo-
mentos difíceis, mas conta-
mos com a tranquilidade 
do grupo e a confiança no 
Tite. É uma conquista iné-
dita para o clube. Vai de-
morar para cair a ficha”, 

O Criciúma pode se 
tornar cada vez mais líder 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro, na noite de hoje 
quando, às 21h, enfrenta o 
Ceará, em Fortaleza. Ceará 
x Criciúma é apenas um 
dos três jogos que dão se-
quência à nona rodada do 
campeonato. As outras duas 
partidas são entre Joinville x 
Grêmio Barueri, em Joinvil-
le, e Avaí x Asa, na Ressaca-
da, em Florianópolis.

Com 21 pontos e na 
liderança da competição, 
o Criciúma se vencer se 
distancia cinco pontos do 

com as instalações do clube 
londrino. O Brasil jamais 
venceu uma edição de Jogos 
Olímpicos. O país tem no 
currículo duas pratas, em 
1984 e 1988, e dois bronzes, 
em 1996 e 2008. A seleção 
ficará treinando no Rio do 
dia 9 até o 16, quando em-
barca para a Inglaterra. 

Na entrevista coletiva 
que sucedeu o anúncio, o 
treinador afirmou que pri-
vilegiou a equipe que parti-
cipou recentemente de uma 
série de amistosos no exte-
rior. “Devemos privilegiar a 
equipe que jogou estes úl-
timos jogos amistosos, que 
teve uma avaliação da parte 

da torcida. Saímos com boas 
perspectivas, e a coerência 
diz que vamos partir dessa 
base. Mas o futebol não tem 
garantias, e também não 
deve se dar garantias de 
forma antecipada. É o que a 
gente vai fazer nessa reta fi-
nal de preparação”, afirmou 
Mano Menezes.

Goleiros
Rafael Cabral (Santos)
Neto (Fiorentina)

Laterais
Alex Sandro (Porto)
Marcelo (Real Madrid)
Rafael (Manchester 
United)
Danilo (Porto)

Zagueiros
Thiago Silva (Milan)
Bruno Uvini (São Paulo)
Juan (Inter de Milão)

Volantes
Sandro (Tottenham)
Rômulo (Spartak de 
Moscou)

Meias
Paulo Henrique Ganso 
(Santos)
Oscar (Internacional)
Lucas (São Paulo)

Atacantes
Neymar (Santos)
Leandro Damião (Inter-
nacional)
Alexandre Pato (Milan)
Hulk (Porto)

dores fez o Corinthians, en-
fim, colocar fim a décadas 
de gozação dos rivais. 

Por muitos anos, os al-
vinegros sofreram com as 
brincadeiras dos maiores 
adversários por sempre su-
cumbir no maior torneio 
das Américas. 

Foi um desfecho do jei-
to que o “bando de loucos” 
adora, com sofrimento, sus-
pense e gols de raça. Sheik, 
que já havia sido herói na 
vitória sobre o Santos no 
primeiro jogo da semifi-
nal, fez valer sua aura de 
talismã, construída com o 
tricampeonato brasileiro 
por três equipes diferentes 
em anos seguidos. Assim, se 
iguala no coração corintia-
no a nomes do olimpo alvi-
negro, como Basílio-1977 e 
Tupãzinho-1990.

Em meio à festa e à eu-
foria pela conquista, Emer-
son, o herói do jogo contra 
o Boca Juniors, no Pacaem-
bu, quanto do Corinthians 

disse o atacante. Sheik, 
aliás, teve de superar a 
desconfiança para bri-
lhar em São Paulo. Vis-
to como marrento nas 
passagens que teve por 
Flamengo e Fluminen-
se, o jogador conseguiu 
encarnar o espírito da 
equipe montada por 
Tite desde o ano passa-
do e foi decisivo durante 
toda a campanha.

vice-líder América-RN, que 
só joga amanhã. No elenco 
do Criciúma, motivação é o 
que não falta para o com-
promisso de hoje. O time 
seguiu ontem para Fortale-
za e está confiante devido à 
bela campanha que faz. São 
sete vitórias em oito jogos.

O volante Rodrigo Pos-
sebon fará sua estreia no 
Criciúma. Depois de pas-
sagens por Manchester 
United, Santos e recente-
mente futebol italiano, o 
jogador terá a primeira 
oportunidade de vestir a 
camisa criciumense. 

O Tigre embarcou ontem para a cidade de Fortaleza

Confira lista dos convocados:
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O Ministério Público da 
Paraíba vai continuar inves-
tigando as prefeituras que 
realizaram concursos públi-
cos por meio da Metta Con-
cursos & Consultoria Ltda 
em vários municípios do 
Estado e recomendar a anu-
lação de concursos públicos 
realizados, inicialmente pela 
empresa. 

Foi o que informou o 
procurador-geral de Justiça 
da Paraíba, Oswaldo Triguei-
ro do Valle Filho, durante 
entrevista quando anunciou 
que o MPPB está recomen-
dando a anulação dos con-
cursos públicos que tenham 
sido organizados pela Em-
presa, onde os candidatos 
ainda não foram nomeados e 
empossados.

Segundo Oswaldo Tri-
gueiro, o Ministério Públi-
co vai analisar e investigar 
a coincidência de nomes e 
sobrenomes entre pessoas 
aprovadas em concursos pú-
blicos municipais e gestores 
(prefeitos, vice-prefeitos, 
secretários, presidentes de 
câmaras e vereadores) de 44 

MP quer a anulação de concursos
promovidos pela metta

Serão investigados concursos 
em andamento ou finalizados 
das prefeituras e câmaras

Cardoso Filho
josécardosofilho@gmail.com

cidades paraibanas. A lista 
de nomes envolve 23 con-
cursos públicos realizados 
pela Meta Consultoria e 21 
pela empresa Exame Con-
sultoria.

Serão investigados con-
-cursos em andamento ou 
finalizados das prefeituras e 
ou Câmaras Municipais pa-
raibanas de Emas, Manaíra, 
Santa Cecília, São José dos 
Ramos, Nova Floresta, Po-
cinhos, Santo André, Serra 
da Raiz, Duas Estradas, Ita-
pororoca, Dona Inês, Caldas 
Brandão, Princesa Isabel, 
Mataraca, Santa Luzia, Nova 
Olinda, Conceição, Pombal, 
Caiçara, Sapé, Logradouro, 
Pedra Lavrada, São Miguel 
de Taipu, São Bento, Várzea, 
Araçagi, Pilões, Brejo do 
Cruz, Santana dos Garrotes, 
Santa Terezinha, Salgado de 
São Félix, Riachão do Poço, 
Água Branca, Pilõezinhos, 
Sossego, Brejo do Cruz, Ca-
pim, Pirpirituba, São Vicen-
te do Seridó e Zabelê.

O procurador informou 
que nos casos em que já 
houve a nomeação e posse 
dos aprovados, o Centro de 
Apoio Operacional às Pro-
motorias do Patrimônio Pú-
blico vai orientar os promo-
tores de Justiça a ajuizarem 
ações civis públicas para 
anular o concurso o que im-
plicará na destituição dos 

aprovados que ingressaram 
no serviço público ilegitima-
mente.

Cerca de trinta promoto-
res de várias comarcas estão 
sendo convocados para uma 
reunião, no próximo dia 16, 
em horário a ser definido no 
Auditório da Procuradoria 
de Justiça, em João Pessoa, 
quando será entregue minu-

ta sobre a realização de con-
cursos públicos realizados 
pela Metta.

Recomendações
De acordo com as re-

comendações do Ministério 
Público, os prefeitos e pre-
sidentes de Câmaras Muni-
cipais e vereadores onde a 
Metta foi contratada e onde 

os concursos estão em an-
damento deverão adotar 
todas as medidas adminis-
trativas necessárias para 
promover, através de decre-
to municipal, a anulação do 
procedimento licitatório e 
do contrato celebrado com a 
empresa.

Eles também deverão to-
mar todas as medidas admi-

nistativas e judiciais (se for o 
caso) para devolver aos can-
didatos o dinheiro arrecada-
do com as inscrições e pro-
mover, no prazo de 30 dias, 
a abertura de nova licitação 
para contratar empresa que 
irá elaborar novo concurso 
público para o provimento 
de todos os cargos efetivos 
criados por lei municipal.

Oswaldo Trigueiro disse que o MP vai analisar e investigar a coincidência de nomes e sobrenomes entre aprovados 

FOTO: Divulgação

O defensor público-geral 
do Estado, Vanildo Oliveira Bri-
to, já definiu os nomes que vão 
compor a Comissão Eleitoral 
que vai coordenar os trabalhos 
da primeira eleição direta para 
escolha de cinco membros 
titulares e cinco suplentes do 
Conselho Superior da Defen-
soria Pública. A composição 
será encaminhada para pub-
licação no Diário Oficial do 
Estado até a próxima segunda-
feira (9), de acordo com prazo 
estipulado na resolução de nº 
001/2012, republicada por in-
correção nesta quarta-feira(4).

A Comissão Eleitoral 
será formada pelos defenso-
res públicos Argemiro Quei-
roz de Figueiredo (presiden-
te), Getúlio Valézio do Egito, 
Antonio Rodrigues de Melo 
(membros) e Antonio de Oli-
veira Alves (suplente). 

PC prende acusado de 
estuprar a própria mãe

A Paraíba terá uma per-
da de 84,7% na sua produção 
de grãos da safra 2011/12 
em relação à safra 2010/11, 
segundo o décimo levanta-
mento realizado pela Com-
panhia Nacional do Abaste-
cimento – Conab, anunciado 
ontem em Brasília. Pela pre-
visão, a produção cairá de 
144,8 toneladas para 22,2 to-
neladas. O algodão em pluma 
perderá toda sua cultura, en-
quanto o arroz terá queda de 
90,9% na produção, seguida 
do algodão em caroço, que 
sofreu uma redução 88,9%; 
do milho, que diminuiu 
86,6%; e do feijão, com um 
decréscimo de 81% na safra.

A forte estiagem, se-
gundo a Conab, é a principal 

PB terá perda na sua produção 
de grãos da safra 2011/2012
Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Policiais civis da Delega-
cia da Mulher de Campina 
Grande prenderam, na man-
hã de ontem, Antônio Regi-
naldo do Nascimento, acu-
sado de estuprar a própria 
mãe, uma idosa de 74 anos. 
O crime aconteceu na última 
segunda-feira (2), no distrito 
de São José da Mata, e chocou 
a população local.

O pedreiro teve a prisão 
preventiva decretada pelo 
juiz Criminal da cidade e foi 
detido pela polícia quando 
prestava depoimento, após 
ser intimado a comparecer 
à sede da 2ª Delegacia Re-
gional de Polícia Civil, no 
bairro do Catolé. “Ele não 
esperava que já tivéssemos o 
mandado em mãos e acabou 
confessando o estupro. Tam-
bém disse que havia bebido 

Resolução para 
eleição tem a 
sua publicação 
no Diário Oficial

barbaridade

antes de cometer o crime”, 
declarou o delegado regional 
André Rabelo.

Segundo a delegada 
Herta de França Costa, titu-
lar da  Delegacia da Mulher 
de Campina Grande, a Polícia 
Judiciária tem dedicado uma 
atenção especial aos crimes 
praticados contra a mulher e 
já está agindo conforme de-
terminação da Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social  
(Seds), que prevê mais rigor 
nos casos de ameaça, princi-
palmente contra a vida. 

André Rabelo ainda citou 
que a polícia já identificou o 
autor do estupro que vitimou 
uma criança de 11 anos, na 
Estação Velha, durante o mês 
de junho. “O próximo passo é a 
prisão e já estamos bem perto 
disso”, garantiu o delegado.

causa das perdas em todas as 
culturas, refletindo na safra 
prevista para todo o país, que 
deverá atingir de 162,6 mi-
lhões de toneladas ou o equi-
valente a 0,1 % a menos que 
a obtida na safra 2010/11, 
quando atingiu 162,8 milhões 
de toneladas. O resultado re-
presenta uma redução de 
206,7 mil toneladas

Para o Nordeste, o es-
tudo da Conab aponta uma 
queda de 21,92% na produ-
ção geral de grãos em relação 
à safra passada, ou seja, 3,5 
milhões de toneladas de pro-
dutos como milho e feijão. A 
Paraíba, de acordo com o le-
vantamento, é o terceiro Es-
tado do Nordeste e do país a 
registrar maiores perdas das 
culturas, ficando abaixo so-
mente do Rio Grande do Nor-
te (89,9%) e Ceará (87,5%).

De acordo com o estudo, a 
produtividade média dos grãos 
na Paraíba vai cair 47,6% em 
relação à safra anterior, com 
uma queda de 439 kg/ha para 
230 kg/ha, enquanto a área 
plantada deve perder 233,3 
mil hectares, com uma redução 
de 329,9 mil hectares para 96,6 
mil hectares, o que representa 
uma perda de 70,7%.

A falta de chuvas refle-
tiu de forma mais agressiva 
no algodão em pluma, cuja 
produção será totalmente 
perdida, conforme o levan-
tamento da Conab. Na safra 
anterior, foram produzidas 
300 toneladas. Já a produção 
do arroz será 90,9% menor 
do que a registrada na safra 
2010/2011, ou seja, serão 
produzidas apenas 200 tone-
ladas contra 2,2 mil tonela-
das na safra anterior. 



A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - Proc.2012-003489/TEC/LO-3152, para a construção de 30 (TRINTA) 
unidades habitacionais composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de MARIZÓPOLIS. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - Proc.2012-003486/TEC/LO-3151, para a construção de 30 (TRINTA) unidades 
habitacionais composto de FOSSA SEPTICA E FILTRO ANÁEROBIO, e LEITO DE SECAGEM, no 
município de NAZAREZINHO.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1687/2012 
- Proc. 2012-003078/TEC/LI-1490, para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais composto 
de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de RIACHO DOS CAVALOS. 

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1688/2012- 
Proc. 2012-003081/TEC/LI-1491, para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais composto 
de fossa séptica e sumidouro, no município de AROEIRAS.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1689 - Proc. 
2012-002929/TEC/LI-1479, para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais composto de 
fossa séptica individual e sumidouro, no município de SANTA HELENA. 

SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
- CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que solicitou à SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, em 04 de julho de 2012 Licença de Instalação para 
Construção de Escola Técnica Estadual na cidade de Mamanguape/PB AC - 5.577,39m². Processo 
2012-003641/TEC/LI-1527

SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
- CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que solicitou à SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  em 04 de julho de 2012, Licença de Instalação para 
Construção de Escola Técnica Estadual na cidade de João Pessoa/PB AC-5.577,39m². Processo 
2012-003643/TEC/LI-1528

SUPLAN - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
- CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que solicitou à SUDEMA - SUPERINTENDÊN-
CIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE em 04 de julho de 2012, Licença de Instalação 
para Construção de Escola Técnica Estadual na cidade de Bayeux/PB. AC-5.577,39m² Processo 
2012-003645/TEC/LI-1529

INTRAFRUT - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A - CNPJ Nº 08.972.622/0001-
93, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia, para 
construção de um galpão para Oficina Mecânica, Câmara Frigorífica, Estação de Tratamento de 
Efluentes e Área de Lazer, na Rua B-3 - Distrito Industrial - João Pessoa - PB.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ Nº 02.483.940/0001-04, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 1715/2010, para Publicidade Volante em todo Estado da Paraíba, veículo de Placa 
MOH - 1913 FOR F4000, situado a Rua Miguel Monte de Menezes, 19 - Mangabeira VI - João 
Pessoa - PB. Processo: 2012-003636/TEC/LO-3193.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ Nº 02.483.940/0001-04, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 1729/2010, para Publicidade Volante em todo Estado da Paraíba, veículo de Placa 
MOS - 7275-PB, situado a Rua Miguel Monte de Menezes, 19 - Mangabeira VI - João Pessoa - PB. 
Processo: 2012-003634/TEC/LO-3191.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ Nº 02.483.940/0001-04, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação nº 1728/2010, para Publicidade Volante em todo Estado da Paraíba, veículo de Placa 
MOH - 1913- PB FORD F4000, situado a Rua Miguel Monte de Menezes, 19 - Mangabeira VI - João 
Pessoa - PB. Processo: 2012-003638/TEC/LO-3194.

FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA - CNPJ Nº 02.483.940/0001-04, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de 
Operação Nº 1703/2010, para Publicidade Volante em todo Estado da Paraíba, veículo de Placa 
MOV - 7415-PB FORD F4000-PB, situado a Rua Miguel Monte de Menezes, 19 - Mangabeira VI - 
João Pessoa - PB. Processo: 2012-003635/TEC/LO-3192.

ALIANÇA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 15.801.072/0001-05, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, 
para Comércio varejista de material de construção - AC: 366,0m², situado a Rua Capitão Natalício 
dos Santos - 12 -Bairro dos Colibris - João Pessoa - PB.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS LITORAL SUL LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.553.372/0001-04, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1726/2012 em João Pessoa, 2 de julho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Realizar inspeção técnica por solicitação do interessado para renovação de Licença de Operação do 
empreendimento, na Rodovia PB 008 S/N QUADRA 122, LOTE 952 - Monsenhor Magno Município: 
JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2010-005354/TEC/LO-1897.

MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 05.793.770/0001-
52, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 1667/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel), lubrificante e 
troca de óleo, na Praça Major Marques Galvão - Nº 2 - Centro Município: CAJAZEIRAS - UF: PB. 
Processo: 2012-0010002/TEC/LO-2441.

PALAZZO ESSENZIALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - CNPJ Nº 
14.719.148/0001-95, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Autorização para a Licença Prévia, para o Emp. Palazzo Essenziale, situado 
a Rua Av. Argemiro de Figueiredo, S/N - Jardim Oceania - João Pessoa - PB, conforme Processo 
Nº 2012-003626/TEC/LP-0904.

ELIZABETH PORCELANATO S/A - CNPJ/CPF Nº 02.357.659/0001-25, torna público que a SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1620/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação 
de Pisos e Revestimento de Porcelanato, na KM 98, BR 101, Município: CONDE - UF: PB. Processo: 
2012-001367/TEC/LO-2523.

ELIZABETH CIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.186.380/0001-80, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº C6/2012 em 
João Pessoa, 27 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Fabricação de Clinper 
e Cimento com capacidade instalada para 66.075 t/mês de clinquer, 71.250 t/mês para CPII-F-32 
E 7.916 t/mês para CPV-ARI, NA Rua João Gomes - Município: ALHANDRA - UF: PB. Processo: 
2011-003867/TEC/LP-0045.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 1602/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Lavra de argila realizada de forma mecanizada para uso na indústria de cerâmica. Referente ao 
Processo DNPM Nº 840.485/1993, NA Fazenda Riachão Município: ALAGOA GRANDE - UF: PB. 
Processo: 2012-001282/TEC/LO-2501.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1614/2012 em João Pessoa, 25 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Lavra 
de argila refratária realizada de forma mecanizada. Referente ao Processo DNPM Nº 846.807/1995, 
NA Fazenda Holandês Município: MATARACA - UF: PB. Processo: 2012-001663/TEC/LO-2584.

ASCOL - ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 02.463.799/0001-88, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação, para Construção multifamiliar, situado a Rua Glauber Leite do Egito Reekers QUADRA 
04 LOTE 18 - Loteamento Bela Vista II Praia Ponta de Campina - Cabedelo - PB.

LS INVESTIMENTOS PRIVADOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.880.312/0001-16, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1678/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção 
de um bloco de 04 apartamentos multifamiliar com 02 pavimentos térreo e 02 pavimentos superiores 
com uma área de 163,76m², na Rua Sem Nome 4217 S/N LT 0121 - PARATIBE Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002448/TEC/LI-1431.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO UTILITARIO (MINIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FIORI VEICOLO - R$ 108.422,00.

Casserengue - PB, 28 de Junho de 2012
GENIVAL BENTO DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO (MINIBUS) PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Casserengue: PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e:
CT Nº 0001B/2012 - 28.06.12 - FIORI VEICOLO - R$ 108.422,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2012/SEPLAN/PMCG
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, devidamente 

nomeado pelo Prefeito Municipal de Campina Grande, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº. 089/2012/SEPLAN/PMCG, 
realizado pela 2ª vez no dia 21 de junho de 2012 às 09h00min, que tem como objeto à AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, 
PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAIS NAS ÁREAS DO NOVO HORIZONTE, 
JARDIM EUROPA, DISTRITO DE GALANTE, GATINGUEIRA E BAIRRO DAS CIDADES,  foi decla-
rada FRACASSADA, em virtude da empresa não ofertar o valor da proposta dentro do orçamento 
da secretaria gestora, tendo sido realizada a primeira vez com o n° 074/2012/SEPLAN/PMCG , no 
dia 25 de Maio de 2012 e declarada DESERTA. 

Campina Grande, 28 de junho de 2012.
RODRIGO AUGUSTO MOURA MIRANDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2012/SEDUC/PMCG

PROCESSO Nº. 358/2012/CPL/PMCG.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB, Homologo a classificação da empresa conforme abaixo 
especificada, objeto de publicação prévia. Empresa: OFFICE MIX ATACADISTA LTDA, com o valor 
registrado para o item 001 de R$ 2.088,76 (dois mil oitenta e oito reais e setenta e seis centavos); 
perfazendo o valor global de R$ 1.044.380,00 (Um milhão quarenta e quatro mil e trezentos e oitenta 
reais). Fundamentação: Lei nº. 10.520/02 - Lei nº. 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 3.104/2004.

Campina Grande, 05 de Julho de 2012.
WALBER SANTIAGO COLAÇO 

Secretario Municipal de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
EXTRATO DO 5º ADITIVO DE CONTRATO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, com 
Recursos de Convênio com o Governo Federal e Contrapartida do município através do Ministério 
das Cidades - Contrato de Repasse nº. 0255737-82/2008 e Ministério do Turismo - Contrato de 
Repasse nº. 0266024-94/2008.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 001/2010.
DOTAÇÃO: Recursos do Ministério das Cidades - Contrato de Repasse nº. 0255737-82/2008 

e Ministério do Turismo - Contrato de Repasse nº. 0266024-94/2008 e Próprios do Município de 
Boqueirão: 4490.51

VIGÊNCIA: Nova vigência do Contrato n.º 014/2010 firmado em 29 de março de 2010:  10 de 
Novembro de 2012

PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO e: EXTRA CONSTRU-
ÇÕES, INCORP. E EMPREEND. LTDA, CNPJ nº 11.094.171/0001-43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

No Aviso de Licitação, Pregão Presencial - SRP, que tem por objeto SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, 
publicado no D.O.E. e no Jorna A União do dia 30/06/2012, onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 022/2012 - SRP, leia-se: PREGÃO PRESENCIAL nº. 029/2012 - SRP. Os demais atos ficam 
inalterados não modificando a formulação das propostas. O Edital e seus anexos permanecem a 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Queimadas, à Rua João Barbosa da Silva, 120, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276 / 3392-1938

Joseneide da Mata Silva Siqueira - Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2012
A Prefeita do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 

objeto desta licitação em favor da empresa COFEN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA 
LTDA, CNPJ 11.602.733/0001-12, somando um valor total de R$ 499.338,47. Demais informações, 
83-3372-2246.

Cuité/PB, 05 de julho de 2012.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pelo presente termo, HOMOLOGO para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Co-
missão Permanente de Licitação - CPL, referente ao Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL 
N°. 06.22.1.2012, que de acordo com o parecer da Comissão, ao mesmo tempo em que ADJUDICO 
o objeto desta, ao concorrente: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA no valor de R$ 249.669,50 
(Duzentos e Quarenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos).

Bom Sucesso - PB, em 05 de Julho de 2012.
GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2012
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2012, que objetiva: Aquisição de Pneus, 
Câmaras de Ar, Protetores bem como prestação de serviços no alinhamento e balanceamento; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX LTDA - R$ 291.126,00. 
Fica desde já convidado o representante da empresa acima mencionada, objetivando a assinatura 
do contrato objeto desta licitação num prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta.

Araruna - PB, 29 de Junho de 2012
WILMA TARGINO MARANHÃO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO-PB

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06.22.1.2012
Tornar público para o conhecimento de todos, o resultado da Licitação supracitada na qual teve 

como vencedor: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA.
Bom Sucesso PB, 04 de Julho de 2012.

FRANCISCO EDUARDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO LOBO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNCO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2012/FMDS
ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços nº. 001/2012, que em como objetivo a Contratação de empresa do 
ramo de construção civil para a execução de serviços de CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO 
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, e ADJUDICO 
seu objeto em favor da empresa: LVR CONTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ: 09.326.532/0001-
98, com proposta no valor de R$ 201.270,17 (Duzentos e um mil duzentos e setenta reais e 
dezessete centavos).

Monteiro - PB, 27 de Junho de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNCO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
TOMDA DE PREÇOS Nº 001-2012-FMDS
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para a execução de serviços 

de CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº. 001/2012.
DOTAÇÃO: 13.000.13.001.08.244.4018.3023.1048 - 44.90.51.
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) Dias.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e a empresa LVR CONTRUÇOES 

LTDA, inscrita no CNPJ: 09.326.532/0001-98
VALOR DO CONTRATO: R$ 201.270,17 (Duzentos e um mil duzentos e setenta reais e de-

zessete centavos).
CONTRATO: 012/2012 - CSL/FMDS
DATA DA ASSINATURA: 27 de Junho de 2012.
Convênio Nº 0349037-FNDS

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00009/2012.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exames radiológicos, de 

RX contrastados, Ultrasson, Biópsias, etc.
ABERTURA: 04/07/2012 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 05/07/2012.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2012

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2012, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para realização de exames radiológicos, de RX contrastados, Ultrasson, Biópsias, 
etc; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Julho de 2012
LÚCIO FLÁVIO BEZERRA DE BRITO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de móveis e equi-
pamentos médicos hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 
as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Julho de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Dezembro de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos de 
uso hospitalar diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Julho de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Liberdade, 1973 - São Bento - Bayeux - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Julho de 2012, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais odon-
tológicos de consumo diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 071/2004. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3253-4080.

Bayeux - PB, 05 de Julho de 2012
JADILSON DA ROCHA QUEIROZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2012

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de constru-
ção de Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário da Rua Antônio Apolinário na Sede do 
Município. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: Nelcina 
Pereira Moreira - Valor: R$ 205.893,78 (duzentos e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e 
setenta e oito centavos). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387-1066. Email: pmsslroca@ig.com.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Julho de 2012
ARLAN RAMOS LUCAS - Presidente da Comissão

PROCESSO Nº 23034.034955/2011-30
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2012

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2012
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Nº. 010/2012, assinada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumpri-
mento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O 
RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor das empresas: MARCOPOLO S/A, inscrita 
no CNPJ: 88.611.835/0008-03, no valor global de R$ 132.000,00 (Cento e trinta e dois mil reais), 
que tem por objeto a Aquisição de 01(um) Veículo de Transporte tipo Micro Ônibus da Educação 
Básica, para atender ao Programa Caminho da Escola., fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal 
nº 3.931/2001 e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro-PB, 04 de Julho de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratante: Fundo Municipal de Educação de Monteiro - PB/Ednacé Alves Silvestre Henrique
Contratado: Marcopolo S/A/João Mateus Ritzel
Objeto: Aquisição de 01(um) Veículo de Transporte tipo Micro Ônibus da Educação Básica, para 

atender ao Programa Caminho da Escola. 
Valor Global: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).
Termo de Compromisso PAR nº. 5421/2012
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e pelo Decreto nº 5.450/05.
Adesão a Ata de Registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, pelo FNDE.
Vigência: 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 05/07/2012
Contratante: Fundo Municipal de Educação de Monteiro - PB/Ana Lima Feliciano Torres
Contratado: Man Latin America Indústria e Comercio de Veículos Ltda / Adriana Cecconello.
Objeto: Aquisição de 5 (cinco)  Veículo de Transporte Escolar tipo Ônibus para o Transporte Es-

colar de Alunos da Educação Básica, com o propósito de  atender ao Programa Caminho da Escola. 
Valor Global: R$ 1.134.200,00 (Um milhão cento e trinta e quatro mil e duzentos reais).
Termo de Compromisso PAR nº. 5421/2012
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e pelo Decreto nº 5.450/05.
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 050/2011, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 018/2011, 

pelo FNDE.
Vigência: 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 05/07/2012

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - Proc.2012-003491/TEC/LO-3153, para a construção de 30 (trinta) 
unidades habitacionais composto de fossa séptica e filtro anaeróbio, no município de MATINHAS. 

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-FEIRA, 6 de julho de 2012Geral
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Polícia fecha casa de jogos ilegais
em joão pessoa

Os policiais chegaram até o 
edifício Paraíba Palace após 
uma denúncia anônima

Policiais militares do 1º 
Batalhão fecharam na noite 
desta quarta-feira (4), uma 
casa de jogos ilegais que 
funcionava no Ponto de Cem 
Réis, no Centro de João Pes-
soa.  Foram detidas nove pes-
soas, entre elas uma mulher, 
e apreendidas 21 máquinas 
caça-níqueis. 

Os policiais chegaram 
até o edifício Paraíba Palace 
após uma denúncia anônima, 
informando que no local fun-
cionava um ponto clandes-
tino de venda de armas. Ao 
chegar no prédio, os policiais 
desconfiaram da movimen-
tação de pessoas, por trás de 
uma porta de vidro. 

Ao adentrarem no esta-
belecimento os militares de-

tectaram o funcionamento de 
uma casa de jogos de azar. De 
acordo com os policiais mili-
tares envolvidos na ocorrên-
cia, as pessoas que estavam 
no momento do flagrante, 
eram de classe média alta. 

No local era oferecido 
serviços de recepcionista, 
ambiente climatizado e aperi-
tivo para os clientes. Os deti-
dos foram encaminhados 
para 1ª Delegacia Distrital em 
Cruz das Armas e liberados. 

Estabelecimen-
to funcionava 
no Ponto de 
Cem Réis, no 
Centro de João 
Pessoa

Fechado comércio 
clandestino de armas 

O impasse envolvendo 
os médicos do Hospital Re-
gional de Patos parece está 
perto do fim. Na noite da 
quarta-feira (4) aconteceu 
uma reunião que teve iní-
cio às 20h e terminou quase 
meia noite. Estiveram pre-
sentes a direção do hospital, 
representantes do Sindicato 
dos Médicos, Igreja Católica, 
GIAASP, Conselho Municipal 
de Saúde, além de represen-
tações de clubes de serviços, 
a exemplo do Rotary, Lions 
e Maçonaria. Foram debati-
das alternativas para acabar 
com a crise que se alastra há 
quase um mês, por conta da 

entrega dos plantões extras 
por vários profissionais que 
atuam no hospital, e que não 
concordavam com os valores 
pagos, reivindicando isono-
mia com os valores pagos em 
Campina Grande e João Pes-
soa. 

De acordo com o pastor 
John Philip Medclaft, pre-
sidente do GIAASP (Grupo 
Independente de Análise e 
Ação Social e Político de Pa-
tos), durante a reunião foram 
discutido todos os pontos 
que envolvem a questão, sen-
do sugerido o retorno ime-
diato dos médicos. Eles vão 
se reunir, através do sindica-
to, e elaborar uma proposta 
para ser encaminhada à Se-
cretaria de Saúde. 

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@gmail.comA Polícia Civil de 

Monteiro deflagrou a 
Operação Paiol no início 
da manhã de ontem e 
desarticulou um ponto 
comercial, no Centro da 
cidade que comerciali-
zava armas de fogo e mu-
nições. 

O delegado regional, 
Danilo Orengo disse que as 
investigações começaram 
há mais de três meses, após 
denúncia anônima feita 
pelo 197, informando que 
numa sapataria no centro 
de Monteiro, existia um 
homem de nome “Pedão”, 
que comercializava armas 

Impasse em hospital de 
Patos pode chegar ao fim

de fogo e munição.
Após levantamento 

das informações, o juiz da 
Comarca, Alexandre Tri-
neto expediu o mandado 
de busca e apreensão 
que resultou na apreen-
são de quatro revólveres 
calibre 38, uma espingar-
da 12 de repetição, dois 
rifles, além de inúmeras 
munições de calibre 38, 
12 e 22.

O crime é inafian-
çável e o acusado, Pedro 
Campos Patriota foi pre-
so em flagrante e levado 
para a cadeia pública de 
Monteiro. 



     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.: ALECSANDRO OLIVEIRA 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 013073659/0001-10
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$580,00
Cedente: ER COM DE PROD ELETRO ELE-
TRONICOS L
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032635
Responsavel.: ANA LUCIA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 020706144-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 55,00
Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO DE 
APARTAMENTOS
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 - 034185
Responsavel.: BN COLCHOES ME
CPF/CNPJ: 011547771/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$638,00
Cedente: G&G FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREIT
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 - 034092
Responsavel.: BN COLCHOES ME
CPF/CNPJ: 011547771/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.245,00
Cedente: G&G FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREIT
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 - 034111
Responsavel.: COSTA MARINA EMPREENDI-
MENTOS TURIST
CPF/CNPJ: 008640521/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$464,50
Cedente: AGES INDUSTRIA E COMERCIO 
DE COMPUT
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 - 032732
Responsavel.: CONSTRUTORA ALMEIDA 
TORRES LTD
CPF/CNPJ: 004866014/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.225,53
Cedente: LUMICENTER INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033619
Responsavel.: COND  RES  AGUAS DE 
MARCO
CPF/CNPJ: 013158079/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 35,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES 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 - 032108
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
AGUAS DE MAR
CPF/CNPJ: 013158079/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$569,00
Cedente: LOJAO DUFERRO 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 - 032168
Responsavel.: COND  RES  AGUAS DE 
MARCO
CPF/CNPJ: 013158079/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES 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 - 032129
Responsavel.: CLEONICE PEREIRA DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 013788458/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$495,32
Cedente: R M - ATACADISTA E DISTRIBUI-
DORA DE
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 - 034078
Responsavel.: DULCILEIA ALVES DE OLI-
VEIRA
CPF/CNPJ: 674092454-68
Titulo: INDIC DUPLICATA  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 - 032641
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 - 034195
Responsavel.: DAYVIDY WANDERLEY GUE-
DES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 012382183/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$780,00
Cedente: JUSSARA NEVES DE FREITAS 
NAZION - E
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 - 033307
Responsavel.: FERNANDA FIQUEIRODO DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ: 054222254-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Cedente: COMERCIAL DE PERSIANAS H 
D 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 - 034193
Responsavel.: FERNANDO ANTONIO N DA 
CUNHA
CPF/CNPJ: 033321944-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$386,00
Cedente: ALUMITAL 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 - 034248
Responsavel.: HENRIQUE ARAUJO FRANCA
CPF/CNPJ: 012078170/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$874,44
Cedente: FRIGELAR COM E DISTRIBUI-
CAO SA
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 - 033766
Responsavel.: HENRIQUE ARAUJO FRANCA
CPF/CNPJ: 012078170/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.254,57
Cedente: FRIGELAR COMERCIO E DISTRI-
BUICAO SA
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 - 033708
Responsavel.: HENRIQUE ARAUJO FRANCA-
-ME
CPF/CNPJ: 012078170/0001-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$925,00
Cedente: INCOMTUBO IND E COM DE 

TUBOS LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033528
Responsavel.: J CAVALCANTE & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 001194796/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$236,80
Cedente: SACA ROLHA AUTOMATICO DI 
MENSOL LTD
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 - 032706
Responsavel.: JADIDJAN FRANCISCO DE 
LIMA
CPF/CNPJ: 013133930/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.182,34
Cedente: SAO BRAZ S/A IND COM DE ALI-
MENTOS
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 - 032603
Responsavel.: KIM STORE ROUPAS E ACES-
SORIOS LTDA
CPF/CNPJ: 013613742/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$567,68
Cedente: R L 0 COM DE VESTUARIO LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033809
Responsavel.: LAERCIO PAULINO FER-
NANDES
CPF/CNPJ: 568795474-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$270,00
Cedente: JUED COM ASS EQUIP ODONTO
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 - 032832
Responsavel.: MARIA DA VITORIA FERREI-
RA LIMA
CPF/CNPJ: 010109694-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$350,00
Cedente: MCA-INDUSTRIA E COMERCIO 
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 - 033289
Responsavel.: MULTI VENDAS ELETROMO-
VEIS LTDA
CPF/CNPJ: 010194075/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: COMPLAX IND COM MOVEIS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033366
Responsavel.: MARIA FAUSTINA DOS SAN-
TOS
CPF/CNPJ: 046206824-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 55,00
Cedente: CONDOMINIO DO BLOCO DE 
APARTAMENTOS
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 - 034171
Responsavel.: NAYARA KELLY RODRIGUES
CPF/CNPJ: 088118624-42
Titulo: DUP PRES SER IN  R$189,88
Cedente: COMPLETA CONSULTORIA E 
SERVICOS LTD
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032930
Responsavel.: PAULO BRITO NOBREGA
CPF/CNPJ: 035470454-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$158,16
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE 
ALMEIDA JUN
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 - 032509
Responsavel.: SORAIA FARIAS CAVALCANTI 
903
CPF/CNPJ: 327563304-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,00
Cedente: COND RESIDENCIA GUADARRAMA
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 - 032833
Responsavel.: SYLVIA LURZENICE DA 
SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 014631688/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$285,40
Cedente: SIERRA FOMENTO MERCANTIL S/A
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 - 033198
Responsavel.: STEPHANO GUIDO ALVES 
PAIVA
CPF/CNPJ: 097547604-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,65
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 - 034046
Responsavel.: TEF CONNECT SERVICOS DE 
INFORMATICA
CPF/CNPJ: 008273622/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$567,17
Cedente: DIRECAO-PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032937
Responsavel.: TEF CONNECT SERVICOS DE 
INFORMATICA
CPF/CNPJ: 008273622/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$596,09
Cedente: DIRECAO-PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032938
Responsavel.: TEF CONNECT SERVICOS DE 
INFORMATICA
CPF/CNPJ: 008273622/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$596,09
Cedente: DIRECAO PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA
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 - 032957
Responsavel.: VENDAX REPRESENTACOES 
LTDA
CPF/CNPJ: 011707633/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$262,90
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032569
Responsavel.: WELLINGTON FARIAS DE 
SOUZA
CPF/CNPJ: 009219797/0001-97
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 90,00
Cedente: PRATICA SINALIZACAO 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 - 033624

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,  06/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO COM A DENOMINAÇÃO “   
ANTONIO DAVID DE LIMA II  “ – EM PATOS - PARAIBA.

 DOUTOR FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO, Titular do Serviço Registral de Imóveis da Comarca 
de Patos, Estado da Paraiba, na forma de lei, etc.

T O R N O  P Ú B L I C O,  para o conhecimento de todos os interessados, a quem notícia deste 
tiver, que na forma dos artigos 18 e 19, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, foram 
depositados neste Ofício, pela IMOBILIÁRIA KITAL LTDA., sociedade empresaria limitada, inscrita 
no CNPJ/MF sob numero 09.353.426/0001-01, com sede na Rua Vidal de Negreiros, sob n° 154, 
Centro, Edificio Manduri, Sala 06, Térreo, nesta cidade de Patos, Estado da Paraiba, representada 
neste ato pelo seu sócio o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO, brasileiro, casado, corretor de 
imóveis, portador da Cédula de Identidade RG sob número 130.880-SSP-PB., inscrito no CPF/MF 
sob número 072.121.004-04, residente e domiciliado à Rua Ana Leite Nóbrega, sob n° 546, Bairro 
Brasilia, nesta cidade de Patos, Estado da Paraiba, conforme Alteração Contratual da Sociedade 
- Imobiliaria Kital Ltda - 12º Alteração -, datada de 13 de janeiro de 2010, devidamente registrada 
na Junta Comercial do Estado da Paraiba, sob numero 20110024753, em 21 de janeiro de 2011, 
Protocolo sob numero 11/002475-3, de 18 de janeiro de 2011, devidamente assinada por Maria 
de Fatima V. Venâncio- Secretaria Geral -, cuja cópia fica arquivada em meu Serviço Registral de 
Imóveis, o MEMORIAL DESCRITIVO, planta e demais documentos relativos ao IMÓVEL, referente 
a UMA ( 01 ) GLEBA DE TERRA denominada FAIXA 02 – destinada para fins de projeto imobili-
ário, com as seguintes técnicas abaixo descriminadas: sem nenhuma benfeitoria, com uma área 
de total de cinqüenta e quatro mil metros quadrados ( 54.000,00 m² ), ou seja 5,4000 há. ( cinco 
hectares vírgula quarenta ares ), confrontando-se: ao norte: 248,00m, com á faixa de domínio da 
Rodovia Federal BR-361; ao sul: 310,00m, com o Espólio de Remidia Gayoso Nogueira; ao leste: 
227,00m, com área da Imobiliária Kital Ltda.; e ao oeste: 236,00m, com área da Faixa de numero 
01. – encontra-se no PERÍMETRO URBANO desta cidade de Patos, Estado da Paraíba. –, conforme 
matricula numero 37.152, do Livro 2-FA, em 08 de abril de 2011, neste Serviço Registral de Imóveis, 
desta Comarca de Patos, Estado da Paraíba, com uma área a ser LOTEADA é de 54.000,00m², 
correspondente a 100%, assim distribuída: Área de Ruas – 13.128,00m² - correspondente a 24,95% 
- Área de Equipamento Públicos, Verde – 2.728,00m² - correspondente a 5,05% - Área de Lotes 
Residenciais – 38,144,00 – correspondente a 70,00% - Área Total – 54.000,00m² - correspondente 
– 100,00% - Quantidade de Lotes 169 Un – Quantidade de Quadras 10 Un – , cujo LOTEAMENTO 
passsou a denominar-se: “ ANTONIO DAVID DE LIMA II ”, hoje no perímetro urbano da Cidade de 
Patos, Estado da Paraiba, com os seguintes limites: ao norte: 248,00m, com á faixa de domínio da 
Rodovia Federal BR-361; ao sul: 310,00m, com o Espólio de Remidia Gayoso Nogueira; ao leste: 
227,00m, com área da Imobiliária Kital Ltda.; e ao oeste: 236,00m, com área da Faixa de numero 
01. – , a proprietária IMOBILIÁRIA KITAL LTDA., requereu o registro do “ LOTEAMENTO ANTONIO 
DAVID DE LIMA II “ -, o qual contém DEZ ( 10 ) QUADRAS, enumeradas e denomindas de “ 01 a 
10, – TOTAL DE LOTES 169 ( CENTO E SESSENTE E NOVE ) LOTES - , sendo total do imóvel – 
54.000,00 metros quadrados. – com a devida autorização da SUDEMA, conforme Certidão datada 
de 23 de fevereiro de 2012, com vencimento para 23 de fevereiro de 2013, Licença Municipal de 
Instalação sob n° CA 6.326/09 – L.M.I. Nº 013/2012, datada de 21 de maio de 2012, com vencimento 
para seis ( 06 ) meses, e estando hoje, totalmente no perimentro urbano, desta cidade de Patos-PB., 
certidão fornecida pela Prefeitura de Patos-PB., o sistema viário, é constituido de vias perimetrais 
e vias locais. - A sua concepção teve como base fundamental, a integração do LOTEAMENTO “ 
ANTONIO DAVID DE LIMA II “, localizado na Faixa de Dominio da Rodovia Federal BR-361, Zona 
Poente desta Cidade de Patos-PB., por rodovia local e regional, através do acesso a saida de Patos 
a Piancó-PB., e demais cidades da região. As impugnações de quem se julgar prejudicado quanto 
ao dominio do referido terreno, deverão ser apresentados dentro de quinze (15) dias, a contar da 
data da terceira e última publicação do presente EDITAL, no órgão Oficial do Estado, uma vez e, 
ás duas ultimas em JORNAL de grande circulação do Estado. Findo o prazo deste e não havendo 
impugnação será feito o registro, os documentos ä disposição dos interessados neste Serviço 
Registral de Imóveis, durante as horas regularmentares, sito á rua Bossuet Wanderley, sob nº 265, 
Centro, nesta cidade de Patos-PB. – O LOTEAMENTO em referência, foi aprovado pelo Prefeito 
Constitucional da Cidade de Patos-PB., em datada de __ de julho de 2012, devidamente assinado 
pelo Dr. Adraildo Leandro Vieira – Engenheiro da Prefeitura e pelo José Marcone da Costa Santos 
– Secretario da SEINFRA.. - Decorrido o prazo de quinze (15) dias, da última publicação, não ha-
vendo nenhuma contestação, por parte de quem quer que seja interessados, será o LOTEAMENTO 
legalmente registrado, não cabendo qualquer recurso. - Dado e passado nesta cidade de Patos(PB), 
aos 05 DE JUNHO DE 2012. Eu,___________________________; O Oficial do Serviço Registral 
desta Comarca de Patos-PB., a subscrevi e digitei, dou fé. (FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO). 

     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.: ANDREIA N. TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 018944824-50
Titulo: DUP PRES SER IN  R$190,00
Cedente: R2 SERVICOS R AQUECIMENTO 
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 - 033129
Responsavel.: ADAILTON VIRGULINO DE 
LIMA
CPF/CNPJ: 237800534-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$238,75
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 - 032524
Responsavel.: ADRIANA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 005808690/0001-23
Titulo: DUP VEN MER IND  R$467,07
Cedente: CENTERPLAST EMBALAGENS 
PLASTICAS LT
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 - 033874
Responsavel.: CONSTRUTORA MAQTERRA 
LTDA
CPF/CNPJ: 002513946/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.059,00
Cedente: PLANALTO AUTO DIESEL LTDA 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 - 033910
Responsavel.: CHRISTIANNY MAROJA ME
CPF/CNPJ: 004462687/0001-38
Titulo: DUP VEN MER IND  R$546,50
Cedente: PARPEL INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PROD
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 - 034196
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA 
BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 009076228/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
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 - 034016
Responsavel.: CONSTRUTORA TERRA 
BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 009076228/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$525,00
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 - 034011
Responsavel.: ENOQUE DOS SANTOS 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 001338275-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.633,71
Cedente: PLANC ANITA MALFATTI EMPRE-
ENDIMENTO
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 - 033978
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WAN-
DERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$423,99
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
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 - 033967
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WAN-
DERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$362,21
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
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 - 033966
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WAN-
DERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$230,67
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
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 - 033968
Responsavel.: ECOBLOCO IND E COM DE 
BLOCOS LTDA
CPF/CNPJ: 008295993/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Cedente: LINCON COMERCIO E SERVICOS 
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 - 033824
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE 
MINERIOS LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$330,00
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 - 033533
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE 
MINERIOS LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99

Titulo: DUP VEN MER IND  R$235,00
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 - 033813
Responsavel.: EDILSON DE ARAUJO SILVA 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 855188084-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$469,30
Cedente: SAO BRAZ SA INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-
90400888/000142 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033808
Responsavel.: FLAVIO DE ALBUQUERQUE 
CABRAL
CPF/CNPJ: 413228276-72
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: CONDOMINIO CABO BRANCO 
RESIIDENCE P
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 - 033636
Responsavel.: ILA MUNIQUE PEREIRA BAR-
ROS DINIZ
CPF/CNPJ: 011597305/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$399,11
Cedente: ZECHI & ZECHI FOMENTO MER-
CANTIL LTD
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 - 033987
Responsavel.: JOSE PEREIRA FILHO TRANS-
PORTES
CPF/CNPJ: 012770061/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,24
Cedente: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PECA
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 - 033838
Responsavel.: JOSE PEREIRA FILHO TRANS-
PORTES
CPF/CNPJ: 012770061/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,69
Cedente: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PECA
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 - 033866
Responsavel.: LUIZ MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 132648184-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Cedente: CP COMERCIO DE PECAS 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 - 033382
Responsavel.: LUIZ MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 132648184-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.010,80
Cedente: CP COMERCIO DE PECAS 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 - 033369
Responsavel.: MARIA GIRLENE DA SILVA 
QUEIROGA
CPF/CNPJ: 425110544-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$699,49
Cedente: RUI NOBREGA LEAL
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 - 032817
Responsavel.: MAROJA CONF CALCADOS 
ASSESS. LTDA
CPF/CNPJ: 009333525/0001-13
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.450,00
Cedente: IMOVEIX PROPERTIES LTDA
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 - 033819
Responsavel.: MARCELA DE SOUSA MON-
TEIRO
CPF/CNPJ: 008168655/0002-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$168,84
Cedente: ANDERSON CARLOS DA SILVA 
FRANCA 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 - 033832
Responsavel.: TATIANA GOMES  PINHEIRO 
DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 045259534-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$550,00
Cedente: BANDEIRANTES PROPAGANDA 
PARAIBANA L
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033886
Responsavel.: WANDER FERREIRA COELHO 
JUNIOR
CPF/CNPJ: 682434054-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 45,00
Cedente: RENTAL PROJECTA SERVICOS 
E LOCACAO
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 - 033546

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,  06/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

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.: ANGELICA ASSUNCAO BRASILEIRO 
OLIVEI
CPF/CNPJ: 023795184-32
Titulo: CHEQUER$ 65,00
Cedente: ANGELICA CASSIA BEZERRA DA SILVA
Apresentante: ANGELICA CASSIA BEZERRA DA SILVA
Protocolo: 2012 - 034276
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.795,19
Cedente: ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033732
Responsavel.: CASABLANCA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 007715999/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,30
Cedente: BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033747
Responsavel.: CHARLES GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ: 109839960-91
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033639
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIS-
SISSIPP
CPF/CNPJ: 009619130/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$863,33
Cedente: ELIZABETH PORCELANATO LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 031552
Responsavel.: D&M COMERCIO DE MARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 006004638/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: PROIMPORT BRASIL LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033078
Responsavel.: EUROS JOSE COSTA RAMOS
CPF/CNPJ: 040066584-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033647
Responsavel.: EXODO VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ: 010437480/0001-06
Titulo: NT PROMISSORIAR$12.361,77
Cedente: BANCO BRADESCO S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo: 2012 - 034037
Responsavel.: EXTREMA EXTRACAO DE MINERIOS 
LTDA M
CPF/CNPJ: 010739407/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Cedente: CR COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S/A-BCO MULTI-
PLO JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034158
Responsavel.: HELITON SOBRAL MACHADO NETO
CPF/CNPJ: 002587637/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$447,79
Cedente: GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034251
Responsavel.: IVANILDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 051895954-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.328,63
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA

 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034434
Responsavel.: JOSE ROBERTO ABEL COSTA
CPF/CNPJ: 097525243/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$238,24
Cedente: FORTGIRO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034354
Responsavel.: MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAF
CPF/CNPJ: 001966197/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.560,21
Cedente: SUZANO PAPEL E CELULOSE
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034556
Responsavel.: NEW LOOK OTICAS LTDA
CPF/CNPJ: 012110729/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$377,51
Cedente: OPTOTAL HOYA S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033749
Responsavel.: PEDRO GEOVANI FONTES
CPF/CNPJ: 010091538-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$301,39
Cedente: EMBRACO EMPRESA BRAS DE CONS-
TRUCAO
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033667
Responsavel.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
DOMINGO
CPF/CNPJ: 001612691/0001-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.620,00
Cedente: RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034407
Responsavel.: RG CONSTRUAR LTDA
CPF/CNPJ: 007090997/0001-67
Titulo: CHEQUER$1.200,00
Cedente: LOJAO DUFERRO LTDA
Apresentante: LOJAO DUFERRO LTDA
Protocolo: 2012 - 033516
Responsavel.: RONALDO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ: 005278468/0001-66
Titulo: DUP VEN MER IND  R$345,00
Cedente: FRUTART COM DE PROD AGRIC LTDA
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032610
Responsavel.: SANDRA MARIA E CI A LTDA
CPF/CNPJ: 015184301/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.550,80
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034343
Responsavel.: TEREZINHA ALVES ANDRE
CPF/CNPJ: 250764424-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$285,00
Cedente: RODOPNEUS IND COM SERVICOS LTDA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032553
Responsavel.: ZULEIDE G GADELHA
CPF/CNPJ: 509307964-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: CONDOMINIO CABO BRANCO RESII-
DENCE P
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033651

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,  06/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ERRATA DE EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2012
O pregoeiro oficial comunica que: onde  lê-se: Aquisição de equipamentos destinados ao serviço de 

Emergência Samu do Município de Triunfo – PB. leia-se: Aquisição de equipamentos do Laboratório do 
Município de Triunfo – PB.

Triunfo – PB, 04 de Julho de 2012
GUIMARÃES ANDRADE DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012
OBJETIVO: Credenciamento para Contratação de Serviços de locação de veículo tipo utilitário, 

adaptado para transporte de passageiro, destinado ao transporte de estudantes da zona rural para as 
escolas da rede estadual de ensino da zona urbana, sede do município de CONDADO, discriminados e 
quantificados nos ANEXOS deste edital

DATA DA REÚNIÃO: 18 de julho de 2012, ás 09:40 horas.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na no prédio da Prefeitura, na Rua  Padre Amâncio Leite , 395 ,centro- município de

Condado- PB, 05 de julho de 2012 
MARICELIA COSTA CARREIRO

Presidente da CPL       

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO   

CONCORRÊNCIA Nº 001/2012
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através desta Comissão, torna público para co-

nhecimento dos interessados, que na citada licitação - cujo objeto é a contratação de empresa de 
engenharia  para execução da reforma do Auditório Wilson Pessoa da Cunha, para instalação do 
Plenário Desembargador Manoel Fonseca Xavier de Andrade decidiu-se, baseado em parecer da 
Gerência de Engenharia, classificar e declarar vencedora a empresa CONTÉRMICA - COMERCIAL 
TÉRMICA LTDA  no valor de R$ 4.979.114,82 (quatro milhões, novecentos e setenta e nove mil, 
cento e quatorze reais e oitenta e dois centavos). Assim sendo, fica estabelecido o prazo do inciso 
I, do Art. 109, da Lei 8.666/93. 

João Pessoa, 05 de julho de 2012
NEMÉSIO GOMES CAVALCANTI

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB 

SUCONOR S/A - CNPJ/MF 12.726.493/0001-20 - SUMÁRIO - Ata da Reunião das Assembléias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias, realizada em 10 de maio de 2012, na Rua Capitão José 
Rodrigues do O, n.º 501, Distrito Industrial de João Pessoa-PB, às 09 (nove) horas. Presentes 
todos que faz parte do Capital Social Realizado com direito a voto, conforme assinaturas apostas 
no livro Presença de Acionistas. Nos termos do Artigo 32 do Estatuto Social, presidiu os trabalhos 
o Presidente do Conselho de Administração o Sr. Roberto Carlos Nahas e Secretariado por Jorge 
Carlos Nahas. Anúncios publicados nos termos do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, no Jornal “A 
União” e no Diário Oficial do Estado da Paraíba, nas edições dos dias 10, 11 e 12/04/2012. Orden 
do dia: I) Ordinária - a) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 
b) Deliberar sobre o resultado do exercício com absorção de prejuízos o que trata o Art. 200 da 
Lei 6.404/76; II) Extraordinária a) Alteração do endereço social; b) Tratar de outros assuntos de 
interesse social. Deliberações da Assembléia Geral Ordinária:Tomadas por unanimidade, abstendo-
-se de votar os legalmente impedidos: Foram aprovadas as documentações a que se refere o Art. 
133, da lei no 6.404/76, ou seja, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrativos Financeiros da Sociedade relativo ao exercício findo em 31.12.2011, bem como o 
Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Jornal “A União” e no Diário Oficial do Estado 
da Paraíba, na edição do dia 04 de maio de 2012; Foi aprovada a Absorção de parte do prejuízo 
do exercício/2011 com o saldo da reserva de capital da expressão monetária, tendo em vista ao 
inciso I do artigo 200 da Lei nº 6.404/76 no montante de R$ 167.645,95 (cento e sessenta e sete mil 
seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); Foram autorizados pelos Acionistas 
as baixas dos adiantamentos para inversões fixas, efetuados há mais de 5 anos, no valor de R$ 7.044 
milhões, configurando como perda dos adiantamentos a fornecedores, dispensando de usufrutos 
e anuência, não utilizando na forma na Lei do ajuste tributário n.º 9.430/1996, Seção III - Perdas 
no recebimento de créditos. Deliberação da Assembléia Geral Extraordinária:Foi aprovada, por 
unanimidade, por maioria dos presentes, a alteração do endereço da sociedade, em consequência 
da reestruturação e ordenação de endereços pela Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, para 
Rua Capitão José Rodrigues do Ó, nº. 501, Distrito Industrial, João Pessoa. Conselho Fiscal: Não 
há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. Dissidências: Não houve 
dissidências, protestos, propostas ou declaração de votos de acionistas. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi suspenso os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no 
livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada, dela tirando-se 
cópias de igual teor e forma. Foi arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba com registro 
em 04/06/2012 sob o n.º 20120399350. 

Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas - EMPASA
Vinculada a SEDAP

DEMAP - Departamento de Material e Patrimônio
LEILÃO Nº 01/2012

AVISO DE EDITAL

A Comissão Especial de Alienação de bens móveis inservíveis, instituída através da portaria nº. 
031/2012, do Senhor presidente da Empasa. Faz saber a quem interessar possa o presente Edital e 
dele tiverem notícia, que realizará LEILÃO através do Leiloeiro Oficial do Estado da Paraíba, Senhor 
Armando Guzman Torres, devidamente autorizado, para alienação dos bens móveis inservíveis no 
uso da Administração a partir das nove (9) horas do sábado dia 28 de julho de 2012, os lotes de 
01 a 39, no pátio interno da Empasa, localizado na Avenida Ranieri Maziile, S/Nº. Bairro do Cristo 
Redentor, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

Os bens móveis constituídos de diversos materiais, tratores e veículos, estão expostos aos inte-
ressados no horário comercial das 7:30 às 16:00 horas, no pátio interno da Empasa, localizado na 
Avenida Ranieri Maziile, S/Nº. Bairro do Cristo Redentor, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 05 de julho de 2012.
Kércio da Costa Soares

Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
CNPJ  09.123.654/0001- 87
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral extraordinária, 

a ser realizada no dia 31/07/2012, às 14:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Feli-
ciano Cirne, s/n, nesta Capital, para na forma do Artigo 16 do Estatuto Social, deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:

1. Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia;
3.  Outros assuntos de interesse dos sócios.

João Pessoa, 03 de julho de 2012.
Efraim de Araújo Morais

Presidente do Conselho de Administração

CARVAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS S/A
CNPJ – 09.306.358/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 A Diretoria da CARVAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS S/A, convoca seus 

acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se às 08h00min, do dia 
19/07//2012, na sede da Empresa, sito a Rua C -5, Nº 400, Distrito Industrial de João Pessoa (PB), 
para deliberarem sobre a seguinte pauta, em AGO - discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
de 2011, eleger o Conselho de Administração e outros assuntos relacionadas com a sociedade.

A DIRETORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº 23034.000461/2011-51
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2011
Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 

Preços vinculada ao Pregão Nº. 018/2011, assinada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e de acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumpri-
mento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O 
RELATÓRIO, RATIFICO e ADJUDICO o objeto, em favor das empresas:  MAN LATIN AMERICA 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.020.318/0001-10, no valor 
global de R$ 1.134.200,00 (Um milhão Cento e trinta e quatro mil e duzentos reais), que tem por 
objeto a aquisição de veículos de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para 
atender ao Programa Caminho da Escola, fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 3.931/2001 
e em conseqüência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos 
termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro-PB, 04 de Julho de 2012.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME
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