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“Queima de parada” lidera 
queixas contra ônibus em JP

A “queima de parada” 
é a principal queixa feita 
pelos usuários dos ônibus 
da Capital. Somente nos 
meses de abril e maio deste 
ano foram registradas pela 
Semob 243 reclamações 
deste tipo.  Página 13

A UNIÃO  
João Pessoa, Paraíba - SáBaDO, 7  de julho de 2012 119 anOS - PATRIMÔNIO DA PARAÍBA 

clima & tempo
Sertão

28   Máx.
21o  Mín.

30o   Máx.
18o  Mín.

32o   Máx.
20o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil

baixa

baixa

12h53

00h26

0.3m

0.3m

ALTA

ALTA

19h13

06h45

2.2m

2.5mMoeda
DÓLAR    R$ 2,025 (compra) R$ 2,026 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950  (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,491 (compra) R$ 2,492  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l As provas do concurso da PBGás serão realizadas amanhã em João Pessoa

l Estudantes aprovados no Sisu têm até segunda-feira para fazer as matrículas

l Multifeira Brasli Mostra Brasil acontece até o dia 15 no Espaço Cultural

l Cendac inscreve a partir de segunda para Curso de Embelezamento Facial e Corporal

Receita libera 
segunda 
consulta ao 
2o lote do IR
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Festival de Flores vai comercializar cerca de 200 espécies em JP

Memorial Tarcísio de 
Miranda Burity será 
inaugurado amanhã 
com sete mil obras

Na Funesc

PÁGINA 5

Minha Casa 
vai construir 
1.948 casas 
em Campina

Página 25

Carlos Azevedo:  
PB tem 300 sítios 
arqueológicos 
desconhecidos

ENTREVISTA

Página 3

As novas
do Centro Histórico
O trabalho de revitalização dos prédios históri-
cos da Capital está 70% concluído. Página 13

Propaganda 
eleitoral irregular 
pode gerar multa 
de até R$ 100 mil

ElEiçãO

A propaganda eleitoral nas 
ruas e pela internet começou 
ontem. A Justiça Eleitoral reu-
niu juízes para orientar sobre a 
fiscalização. As irregularidades 
podem gerar multa de até R$ 
100 mil . Página 17
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Domingos Sávio

Desde ontem, representada por 
dezoito artesãos e seus belíssimos tra-
balhos, a Paraíba participa com desta-
que da 13ª edição da Feira Nacional de 
Negócios do Artesanato, a Fenearte, que 
se realiza em Recife e é considerada a 
maior da América Latina, com mais de 
cinco mil expositores do Brasil e mais 
40 países. 

A participação do Estado se faz por 
meio do Programa de Artesanato Parai-
bano, PAP, cujo  maior desafio é perma-
nentemente valorizar e divulgar a arte 
paraibana, ampliando, além de divisas e 
fronteiras, o seu cenário de visibilidade. 
A meta vem sendo alcançada, na medida 
em que, pelas ações do Programa, o ar-
tesanato da Paraíba se destaca no país e 
no exterior.

Na Fenearte, com participação des-
de 2003, a Paraíba já teve trabalhos de 
diversos artesãos premiados e de desta-
cada receptividade. Este ano, as peças de 
cerâmica do artesão Fábio Smith, da ci-
dade de Cabedelo, foram selecionadas e 
estarão concorrendo a um dos prêmios 
no Salão de Arte Popular Ana Holanda, 
que integra a programação da feira. 

Rico em quantidade e qualidade o 
artesanato paraibano é reconhecido em 
todo Nordeste pela excelência de sua con-
fecção e pela sua qualidade artística. Para 
o artesão, qualquer material é ponto de 
partida para sua imaginação: da madeira a 

palha, da estopa a pedra, tudo ganha nova 
vida e dimensão nas mãos hábeis destes 
homens que retiram do imaginário e do 
cotidiano os temas para suas peças. 

As redes paraibanas são famosas 
pelo estampado que apresentam e pelas 
ricas varandas trabalhadas. O município 
de São Bento é o principal fabricante do 
produto e em seus teares manuais, ho-
mens, mulheres e meninos se dedicam a 
essa atividade cotidianamente. 

Há poucos dias, o PAP promoveu, 
em Campina Grande,  a 16ª edição do Sa-
lão de Artesanato da Paraíba, onde se re-
gistrou um volume de vendas superior 
em quase 100% ao do ano passado. Em 
20 dias, o evento movimentou mais de 
R$ 900 mil e recebeu a visita de 82.214 
pessoas que viram o renomado trabalho 
dos artesãos paraibanos.  Na feira que se 
realiza agora em Recife, a Paraíba conta 
com dois estandes que apresentam  pe-
ças nas tipologias ferro, osso, madeira, 
tecelagem, fios e cerâmica.

Na avaliação de cientistas sociais, 
nada define melhor um povo do que a 
sua cultura. E nada mais revelador da 
criatividade de uma gente do que a cul-
tura popular e o seu artesanato. O in-
centivo que os órgãos oficiais, com seus 
programas e suas realizações, vêm dan-
do aos artesãos e aos frutos de sua arte, 
marca o momento muito especial que a 
Paraíba vive. 

Há um tipo de carisma específico 
de pessoas como Dom José Maria Pires 
e o médico-poeta Sebastião Ayres ou o 
cineasta Laércio Ferreira, lá de Apa-
recida, no Alto Sertão paraibano: o da 
santidade. Como os pintores clássicos 
não tinham como representar esse 
fenômeno, criaram auréolas.  Há outro 
tipo de carisma, exclusivo de gente 
como o cineasta pernambucano Kléber 
Mendonça Filho e o artista plástico 
Flávio Tavares, ou o colunista social 
Abelardo Jurema: o dos gentleman. O 
maestro Kaplan e eu fizemos A Can-
tata pra Alagamar, o que me valeu 
alguma convivência com o notável 
líder e orador sacro. O Dr. Sebastião 
era médico do BB, onde eu trabalhava, 
e o vi medicar  camponeses e seus fi-
lhos, acampados na Praça João Pessoa, 
diante da agência, de graça, com o 
mesmo desvelo com que nos tratava, 
pago. Vi o trabalho de Laércio com a 
juventude, na semana em que filma-
mos Antoninha, no sítio Acauã, e o 
carinho que todos lhe devotavam. Nos 
dois meses de filmagem de O Som ao 
Redor, no Recife, vi a tranquila fidal-
guia do Kléber, talvez adquirida em 
sua vida londrina, dos 12 aos 18 anos. 
Do Flávio, quantas demonstrações de 
nobreza em nossos contatos na Galeria 
Gamela, onde expúnhamos, na escola 
de Arte de Marlene Almeida - onde fui 
seu aluno -, e em seu vasto ateliê. Já o 
Abelardo Jurema – de quem sempre 
leio as colunas sociais, apesar de ermi-
tão, pelas informações que trazem – eu 

o conheci quando trabalhava pra GCA 
Propaganda e ele era – frequentemente – 
ator dos comerciais de TV escritos e/ou 
dirigidos por mim. Impressionou-me 
sua civilidade permanente com todos. 
Como as raízes desse modo de ser me 
são estranhas, foi com interesse que li seu 
Cesário Alvim 27, da Editora UFPB, no 
qual se fica conhecendo de perto o Mi-
nistro Abelardo Jurema, seu pai,  e – por 
espelho - a ele mesmo. Frequentador do 
Copa, do bar do Hotel OK, de noitadas 
na boate Sacha´s, do restaurante Bistrô, o 
velho, apesar de curtir os melhores drin-
ques, no tempo das vacas magras disse, 
e o filho viu isso, fascinado:  “Desce um 
Bells, maître, que esse, hoje, é o melhor 
uísque do mundo!” 

- Jamais o vi queixar-se de sua 
desventura, dos anos de exílio e, nem 
mesmo, da delicada situação econômica 
que enfrentou no início dos anos 70. (...)  
Mas o que mais impressionava em meu 
pai era a capacidade de fazer amigos. 
Sem esforço, com absoluta naturali-
dade. No poder ou fora dele, era um 
homem plural, magnético, que se re-
lacionava com o porteiro do prédio da 
mesma forma como conversava com os 
homens mais poderosos da República. 

Acho que isso é uma das coisas 
que explicam Abelardo e contribuem 
pra inscrevê-lo na ala dos memorialis-
tas importantes para o Estado, como 
Cláudio José Lopes Rodrigues, José 
Américo de Almeida, Marluce Suassu-
na Barreto Maia e o próprio maestro 
Kaplan.

Reconheço como legítima a indignação 
dos Movimentos de Mulheres a cerca do 
sensacionalismo sádico da imprensa local 
ao repercutir os crimes contra as mulheres, 
chamados ‘femicídios’.  O chafurdo rende 
aí uma semana ou mais de aumento no 
faturamento dos meios de comunicação.  
A audiência é garantida. O povo gosta, é o 
argumento dos sem noção. Sem noção de 
respeito, sem noção do que são os direitos 
humanos, sem noção do que é a violência 
psicológica sofrida pelas famílias enlutadas. 
Sem noção de que este famigerado apelo 
– surgido na França entre 1560 e 1600, já 
caducou. Permanecem nele, os caducos do 
jornalismo.

Entretanto, nas diversas manifestações 
de repúdio a esse jornalismo ultrapassado, 
vejo que as reivindicações param na Mulher. 
Só é cobrado respeito e profissionalismo 
quando se trata de crimes contra mulheres; 
se o cadáver mutilado, se o rio de sangue 
que corre da cabeça do morto pela calçada, 
se o espetáculo macabro for protagonizado 
pelo corpo de um macho da espécie, não há 
protesto. Pelos menos, escrito. Ainda não 

vi um só comentário sobre a divulgação de 
fotos chocantes de rapazes diariamente di-
zimados pela violência do tráfico de drogas.

São meninos. Às vezes, dois ou três por 
dia, cuja vida só foi levada em conta quando 
uma bala já a ceifou. São jovens em pleno 
desenvolvimento físico, biológico; indiví-
duos que se vivessem até a idade adulta – e 
hoje a expectativa de vida no Brasil alcança 
os 72 anos – poderiam transformar-se 
em cidadãos. Poderiam também, claro, 
tornarem-se chefões do tráfico, mas não po-
demos simplesmente descartar a primeira 
hipótese. 

As manifestações prós-mulheres e a 
omissão quanto à exposição dos crimes que 
vitimam homens, remetem a um tempo 
que se quer deixar no passado: o tempo 
da supremacia de um gênero sobre outro. 
Entendo esse separatismo como um fator 
altamente retrógrado e equivocado.  É 
imperiosa uma reflexão sobre a extemporâ-
nea hegemonia de um gênero sobre o outro. 
Afinal, enquanto a vida surgir da fecunda-
ção de um óvulo por um espermatozóide, 
ambos se necessitarão.

Editorial

Um
Biografema de Abelardinho Jurema

  Apoio ao artesanato

Mulheres e crianças primeiro! 

W. J. Solha Albiege Fernandes
Escritor 

wjsolha@superig.com.br
Jornalista

albiegefernandes@auniao.pb.gov.br

É louvável a ação do Mi-
nistério Público em que-
rer anular os  concursos 
sobre os quais pairam 
suspeitas de fraudes em 
vários municípios da Pa-
raíba. A anulação é uma 
medida  extrema que 
atinge a todos, de forma 
generalizada. 
Ou seja, desmancha esque-
ma dos “malfeitos”,  mas, 
igualmente, suprime con-
quistas de pessoas bem 
intencionadas e sem qual-
quer ligação com a “máfia 
dos concursos”. O ideal é 
a adoção de uma medida 
que separe o joio do trigo. 
Afinal, é próprio da   Justiça   
arriscar-se até a deixar um 
culpado impune, mas evi-
tando punir um inocente.

João Pessoa sediará II En-
contro Anual da EVENTPO-
OL – Entidade que reúne 
as principais agências e 
operadoras de eventos do 
Brasil, que será realizado 
em dezembro. Mérito para o 
Convention Bureau de João 
Pessoa, cujo foco é inserir a 
Capital na rota de importan-
tes congressos e eventos 
nacionais e internacionais.

Desde o dia 1º de julho, entrou em vi-
gor  a norma assegurando a demiti-
dos e aposentados a portabilidade e 
manutenção de planos empresariais. 
A norma havia sido adiada a pedido 
das empresas para adaptação, con-
forme informa Agência Nacional de 
Saúde Suplementar.
. 

O governador Ricardo Coutinho ainda 
não decidiu se irá a 15ª reunião do 
Conselho Deliberativo da Sudene,  
no dia 13, no Centro de Eventos do 
Ceará,em Fortaleza, com a presença 
do ministro Fernando Coelho.
Afinal, mesmo recriada, a Sudene já 
não tem o mesmo fôlego de antes.
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Foi com interesse que li seu Cesário Alvim 27, e conheci de perto o 
Ministro Abelardo Jurema, seu pai,  e – por espelho - a ele mesmo.”

As manifestações pró-mulheres e a omissão à exposição dos crimes 
que vitimam homens, remetem a supremacia de um gênero sobre outro”. 
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Humor

Mais parece uma operação de 
guerra. E é.  Um aparato des-
ses não se acha em qualquer 
lugar.
No Nordeste há hoje em ação 
mais de três mil  carros-pipa 
e 290 mil  cisternas em cons-
trução.
Ou seja, não falta apenas 
água; a ausência de estru-
tura para armazená-la é evi-
dente.

BATALHA

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

savio_fel@hotmail.com



Carlos Alberto
Chefe de arqueologia do Iphaep

Sítios arqueológicos 
são desconhecidos

“Eu acho 
que a maior 
guardiã de 
um sítio 
arqueológico 
é a população 
local” 

 Paraíba é riquíssima em sítios arqueológicos. E a maior 
guardiã de um sítio é a população local”, afirmou o chefe 
da Divisão de Sítios Históricos e Arqueológicos do Iphaep, o 
escritor, arqueólogo e paleontólogo Carlos Alberto Azevedo. 
Durante entrevista ao jornal A União, Carlos explicou o que é 
a educação patrimonial e avaliou a investigação arqueológica 
do Estado. Além disso, comentou sobre aspectos do seu novo 
livro, “O Vale dos Dinossauros”, lançado na última quinta-feira, 
no município de Sousa.

O que os leitores podem es-
perar do seu novo livro, “O Vale 
dos Dinossauros”? 

Além de trazer documentos e 
textos inéditos de historiadores e 
paleontólogos sobre o Vale dos Di-
nossauros, o livro traz algo inédito: 
a luta de um cineasta famoso, Lin-
duarte Noronha, então presidente 
do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), para tombar o local. Ao 
pesquisar arquivos do Iphaep, en-
contrei uma carta de Linduarte ao 
padre e antropólogo Giuseppe Leo-
nardi, da década de 70. Na época, eles 
queriam realizar o tombamento do 
Vale, mas encontraram certa resis-
tência do conselho do antigo Insti-
tuto. É tanto que o lugar só viria a 
ser tombado em 2004, vinte e oito 
anos depois. Então, eu parti dessa 
pesquisa para mostrar o papel de 
Linduarte como preservacionista. 
Muitos só veem Linduarte como ci-
neasta, e eu o apresento, no livro, 
como preservacionista. Esse proje-
to foi resultado de um ano e meio 
entre pesquisa e redação.

A Paraíba possui quantos sí-
tios arqueológicos?

A Paraíba é um dos Estados 
mais significativos em relação a 
sítios arqueológicos no Nordes-
te. Existem mais de 500 sítios já 
catalogados.  E em torno de 300 
que ainda não foram descobertos, 
principalmente em propriedades 
privadas, onde os pesquisadores 
ainda não tiveram acesso. Eu diria 
que isso é um aspecto positivo para 
a arqueologia. 

Por que?
Isso é favorável porque os ar-

queólogos, às vezes, são bastante 
vorazes e “esgotam” todo o estudo 
e pesquisa de algum sítio, que es-
colhem. Eu penso nos arqueólogos 
do futuro. Temos que deixar para 
os profissionais futuros, com mais 
tecnologia, fazer esses estudos 
também. Não devemos explorar 
todos os sítios arqueológicos de 
uma área. 

Onde estão concentrados 
esses sítios?

O Cariri é a área de maior con-
centração de sítios arqueológicos. 

Em São Mamede, vamos encontrar 
15 sítios importantíssimos. E no 
Sertão também. É pena que no Bre-
jo nós não tenhamos conhecimen-
to de tantos sítios arqueológicos. 

E o Brejo é ri-
quíssimo em arque-
ologia. Creio que o 
problema é a falta 
de pesquisa. Entre-
tanto,  encontramos 
bastante material 
arqueológico no 
Brejo, que é explo-
rado também pela 
Sociedade Paraiba-
na de Arqueologia. 
E isso já está dando 
um perfil do lugar. 
Ele foi ocupado na 
pré-história, devido 
à situação climáti-
ca mais favorável, à 
caça e à agricultura 
incipiente. Lembro que com Zélia 
Almeida, que foi pioneira aqui tam-
bém, em estudos arqueológicos, 
embora economista, se descobriu 
vários sítios arqueológicos não 
com inscrição rupestre, mas na 
parte de fúnebres, de enterramen-
to, já com a presença de uma técni-
ca funerária avançada. 

Como o senhor avalia a con-
servação dos sítios?

Precária. Acredito que em 
todo o Brasil, com relação à arte 
rupestre, a sítios a céu aberto ou 
sob rochas, se deixa a desejar, pois 
o material está bastante exposto. 
Existe um fator antrópico nega-
tivo, que é o homem, às vezes da-
nificando, como em Várzea, perto 
de Patos. Lá vamos encontrar um 
sítio a céu aberto em uma área de 
assentamento do Incra. Além desse 
fator, também existe o intemperis-
mo, o clima. A Pedra do Ingá, por 
exemplo, sofre de vez em quando a 
invasão das águas da cheia do rio 
Ingá. E, ao mesmo tempo, a mudan-
ça brusca de temperatura durante 
o dia.

O que pode ser feito para 
frear a degradação desses lo-
cais?

É inevitável a degradação, por-
que existem muitos sítios. E natu-
ralmente, um país, um Estado, não 

“A
Lays Rodrigues
laysrodrigues77@gmail.com

dispõem de recursos só para isso. 
Antigamente, se dizia que a pesqui-
sa arqueológica era um luxo. Hoje 
não se diz mais isso. Mas o pro-
blema todo é a preservação. Como 
preservar? Às vezes está distante 
de uma área e bastante exposta às 
comunidades mais próximas. E es-
sas comunidades não têm educa-
ção patrimonial. Não sabem o valor 
daquele monumento que está ali, 
presente. O mais importante hoje, 
antes da preservação propriamen-
te dita, é a educação patrimonial, 
conscientização das populações 
que estão morando em torno de um 
sítio arqueológico ou de um monu-
mento histórico. Creio que isso é a 
medida que está sendo proposta 
em toda a América Latina hoje.

Como promover a educação 
patrimonial?

Acredito que as prefeituras 
municipais deveriam incentivar, 
por meio das escolas próximas, a 
dar essa conscientização patrimo-
nial. Traduzir o significado daquele 
monumento ou sítio para a popu-
lação. Porque eu acho que a maior 
guardiã de um sítio arqueológico é 
a população local. Isso servirá até 
para levantar a autoestima e trazer 
a identidade dos moradores que, às 
vezes, ainda não está definida. 

Deveriam existir museus 
para guardar esses materiais?

Sim. É uma pena a gente não 
ter ainda um museu de arqueologia 
e etnologia para carrear esse acer-
vo, como, por exemplo, o Museu 
de Arqueologia e Etnologia de São 
Paulo. Temos um material bastante 
disperso em pequenos museus do 
interior, onde se encontra um ma-
terial lítico bastante significativo. E 
cerâmico também. Agora, na Capi-
tal, eu acho que já comportaria um 
museu de arqueologia, trazendo os 
materiais de todos os municípios, 
para a gente ter um quadro refe-
rencial do universo arqueológico 
da Paraíba, que é imenso.

O senhor vê de forma posi-
tiva a investigação arqueológica 
paraibana atual?

Sim. Avalio, porque temos, em 
Campina Grande, a Sociedade Pa-
raibana de Arqueologia, que é bas-
tante atuante. Praticamente, todo 
mês ela está fazendo pesquisa em 
algum município do Estado da Pa-
raíba. E isso é de uma importância 
extraordinária. Os estudiosos estão 
se deslocando para várias áreas da 
Paraíba e trazendo sempre boas 
contribuições. As técnicas também 
estão bastante avançadas. Natu-
ralmente, não podemos fazer a da-

Carlos Alberto Azevedo nasceu 
em João Pessoa, em 1° de janeiro 
de 1941. É formado em Sociologia 
Política, mas se especializou em 
Antropologia Cultural. Já publicou 
12 livros, sendo nove de ficção e 
três nas áreas de Antropologia, 
Arqueologia e Paleontologia. 
Entre as publicações, “Arqueolo-
gia, estudos e pesquisas” (2008), 
“Meu nome é ninguém” (1997) e 
“Os lobos de Manhattam” (1999). 
Carlos sofreu perseguições duran-
te a Ditadura Militar, foi expulso 
do colégio estadual, partindo 
para Recife, em Pernambuco, e 
depois para a Alemanha. Lá, viveu 
26 anos. Em 2000, retornou ao 
Estado da Paraíba e começou a 
trabalhar no Iphaep.

Saiba mais

tação de todos os sítios. Pois, na 
maioria das vezes, esse material, 
principalmente orgânico, deve ser 
levado para São Paulo ou para o 
exterior para ser datado. A data-
ção é uma técnica avançada e re-
quer um gasto considerável para 
que as pesquisas se realizem.
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Um rico acervo
Memorial Tarcísio de Miranda Burity, que será inaugurado amanhã
na biblioteca do Espaço Cultural, reúne mais de sete mil obras

Faringes da Paixão faz 
show hoje na Capital

Casa Gonzagão atrai 
grande público
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MÚSICA EXPOSIÇÃO

Amanhã, quando se comple-
tará o 9º aniversário de sua 
morte – ocorrida em 8 de 
julho de 2003, aos 64 anos 
– e como forma de prestar 
uma homenagem a quem 
foi governador do Estado 
por duas vezes, a Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba inaugurará às 
17 horas, nas dependências da Biblioteca 
Pública Juarez da Gama Batista instalada na 
própria sede da entidade, em João Pessoa, o 
Memorial Tarcísio de Miranda Burity, que 
contém mais de sete mil obras. “Esse acer-
vo vem enriquecer o nosso Estado”, disse a 
presidente da Funesc, Lu Maia. 

 A inauguração do Memorial, cuja parte 
do acervo foi doada pela viúva do ex-gover-
nador, a professora Glauce Burity, que se 
fará presente na solenidade, é promovida 
pelo Governo da Paraíba, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura e Fundação 
Espaço Cultural. O evento – que inclui a 
apresentação de um quinteto formado por 

FOTO: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O acervo conta com 
discos fotografias, 
medalhas, certificados, 
máquina datilográfica, 
entre outros objetos, 
além da biblioteca 
pessoal do ex-governador 
Tarcísio Burity

músicos da Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB) - ocorre dentro das comemorações 
dos 30 anos do Espaço Cultural José Lins do 
Rêgo, uma das principais obras durante a 
primeira gestão – em 1979 - de Burity. 

Do acervo do Memorial constam discos 
em vinil – entre artistas da música erudita e 
popular - fotografias, medalhas, certificados, 
máquina datilográfica, entre outros objetos, 
além da biblioteca pessoal do ex-governa-
dor Tarcísio Burity. “A doação foi feita em 
2010 e estava sendo preservada até hoje 
e, assim vai continuar, para disseminar 
informações e conhecimentos e permi-
tir o acesso a estudantes”, comentou Lu 
Maia. A iniciativa de instalar o Memorial 
na Biblioteca começou na gestão do filho, 
Maurício Burity, quando presidia a Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba.

“O acervo é de grande importância, 
por preservar tudo aquilo que faz parte 
da história de um homem que foi um 
grande estudioso e responsável pelo 
desenvolvimento de projetos educativos 
e culturais”, afirmou a presidente da 
Funesc, Lu Maia. Ela ainda esclareceu 
que não será permitido empréstimo do-

miciliar, pois a pesquisa só será feita no 
próprio local.

Com o objetivo de acompanhar bem de 
perto os preparativos da montagem, a viúva 
do ex-governador visitou as instalações do 
Memorial, na manhã da última quinta-feira, 
no Espaço Cultural José Lins do Rêgo. Na 
ocasião, a professora Glauce Burity disse 
que, depois do falecimento do marido, foi 
preciso desocupar as cinco salas alugadas 
onde era guardado o acervo. 

Por causa da desocupação das salas, 
o acervo deixado por Tarcísio Burity foi 
guardado em vários endereços, ao longo do 
tempo. O próprio apartamento onde Glauce 
Burity morava serviu de abrigo. Além dis-
so, passou temporada na casa da mãe da 
viúva do ex-governador e até em um galpão 
alugado. “Nesse ínterim, sempre convoca-
va reuniões com amigos para discutirmos 
uma alternativa. Pensamos em criar uma 
fundação antes de consolidarmos a ideia do 
Memorial. É o lugar ideal, já que o Espaço 
Cultural foi uma obra deixada por Tarcísio e 
era a menina dos olhos dele”, disse ela, que 
também recebeu a proposta de instalar o 
acervo no Centro Universitário Unipê.

“Seria egoísmo ter todo este acervo 
comigo sem que o povo tivesse acesso. Aqui 
na biblioteca estas obras estão disponíveis 
para que o público possa consultar. Há 
obras raríssimas que as pessoas precisam 
conhecer. A vida dele era comprar livros”, 
lembrou, ainda, Glauce Burity, ao elogiar 
a iniciativa da presidente da Funesc, Lu 
Maia, em dar continuidade à proposta de 
instalação do Memorial.

O Memorial vai servir para 
disseminar informações 

e conhecimentos e permitir 
o acesso a estudantes 
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Vivências

No dia 29 de junho, tivemos a conclusão do 
11o Congresso Internacional de Educação da LBV, 
em São Paulo. Profissionais da área prestigiaram o 
evento com sua importante contribuição, o que foi 
destacado na solenidade de abertura pelo professor 
Dr. João Grandino Rodas, reitor da Universidade de 
São Paulo (USP): “Ele congrega pessoas de dentro e 
de fora da LBV, brasileiras e não brasileiras, portan-
to, pessoas que vêm trazer visões distintas”. 

 O sociólogo Pedro Demo, professor emérito 
da Universidade de Brasília (UnB), fez questão de 
saudar os congressistas, numa mensagem em vídeo, 
ressaltando a relevância do tema em debate: “Ava-
liação: uma visão além do intelecto”.

Entre os palestrantes: José Pacheco, funda-
dor da Escola da Ponte (Portugal); Marco Antônio 
Ferraz, diretor comercial da Abril Educação – Siste-
mas de Ensino; Sérgio Behnken, membro da As-
sociação Brasileira de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho; Eliana Maria Ormelezi, da Associação 
Brasileira de Assistência ao 
Deficiente Visual Laramara; 
Edimara de Lima, diretora 
da Associação Brasileira de 
Psicopedagogia; e Maria Sueli 
Periotto, supervisora da linha 
pedagógica da LBV.

“Educação humanista e 
inclusiva”

A Pedagogia do Afeto 
(para crianças de até 10 anos) 
e a Pedagogia do Cidadão 
Ecumênico (a partir dos 11 
anos), aplicadas pela LBV 
em sua rede de ensino, que 
objetiva educar sentimento 
e raciocínio, vem encontran-
do expressiva acolhida. É o 
que observamos nas palavras 
do professor Marco Antônio 
Ferraz: “Acho que a LBV se 
caracteriza por uma educação 
extremamente humanista e 
inclusiva. (...) É aquela edu-
cação que valoriza o aluno 
enquanto ser humano, que faz 

com que ele perceba que é capaz de superar as suas 
dificuldades e que seja um ser humano realizado e 
feliz com auxílio da escola”.

Espiritualidade ecumênica no ensino
A presidente da Instituição Assistencial Mei-

mei, de São Bernardo do Campo/SP, pedagoga Mil-
tes Apparecida Soares de Carvalho Bonna, comen-
tou: “Alegria imensa, porque estamos fazendo uma 
descoberta de um mundo novo através da proposta 
da LBV. Parabéns a toda a equipe! A nossa luta é 
muito grande, porque infelizmente a escola laica 
proposta não atinge a realidade da criança brasilei-
ra. O Amor faz a diferença, e a busca de uma Espiri-
tualidade Ecumênica, norteando o sistema educati-
vo, é o sonho que desejamos realizar um dia, o qual 
vocês, da LBV, já estão conquistando. Tenho certeza 
de que cada professor, cada educador que aqui che-
gar, voltará levando um mundo de esperança para a 
renovação do sistema de ensino”.

Dois grandes episódios são 
o bastante para agosto levar des-
confiança aos brasileiros, quanto 
ao seu futuro político. Nesse mês, 
há 58 anos Getúlio Vargas teria se 
suicidado por não se curvar, segun-
do sua carta-testamento, às aves de 
rapina, que já solapavam o patri-
mônio nacional. Sua virada ideo-
lógica de governo 
caracterizou-se pela 
aproximação ao 
povo e ao naciona-
lismo. Jânio Qua-
dros, outra vítima, 
logo ao assumir a 
presidência da Re-
pública, decorrente 
de sua guinada para 
a esquerda, ao im-
primir uma política 
externa indepen-
dente, assim contra-
riando orientação 
do Departamento de Estado nor-
te-americano, deixa o Palácio do 
Planalto. Só foi possível Jango lhe 
suceder no cargo mediante artifício 
na Constituição. A UDN lacerdista 
não se conformava vê-lo no Poder, 
daí o desfecho de 64.

Para as Américas a história 
reserva o mês de junho. Faz três 
anos, dia 28, violento golpe de 
estado em Honduras tira Manuel 
Zelaya do poder e empossa o Sr. 
Roberto Micheletti, sob o respal-
do, inclusive, da Suprema Corte. 
Zelaya acenava para o bloco de 
nações latino-americanas ciosas 

de sua soberania. Sem 
dúvida, esse projeto de 
integração fere a hege-
monia estadunidense na 
região. Nascem a Alba, 
Unasul, Celac e o Merco-
sul para enterrar de vez 
a Alca, inspirada pelos 
galegos, à disposição de 
suas transnacionais, em 
detrimento aos inte-
resses do Continente. 
Além disso, nas duas 
últimas Conferências, 
de Colômbia e Bolívia, 

EUA e Canadá ficaram na berlinda. 
Portanto, o  golpe aplicado ao go-
verno Fernando Lugo, de espectros 
populares e democráticos, também 
em junho, tinha endereço certo: 
aquelas organizações. À moda 
hondurenha fortes grupos econô-

micos e Suprema Corte cooptaram 
o Parlamento Nacional a praticar o 
chamado golpe-parlamentar. Numa 
ação sumária e restrita chance de 
defesa a Decisão de Vacância do 
primeiro mandatário já estava to-
mada e redigida, através de Projeto 
de Resolução, antes de votado pelo 
Senado. A Sentença Anunciada, 
uma vez aceita pela Justiça de lá, 
incorpora-se ao anedotário jurídico 
mundial.

Em recente entrevista a jornal 
brasileiro, anterior ao aconteci-
mento, o presidente Lugo lamen-
tava a conduta, por mero birro 
partidário dos Colorados, derro-
tados nas eleições de 2008, que 
se mantinham distanciados de um 
trabalho conjunto por uma nova 
pátria paraguaia. Eram costumei-
ras ameaças de todo tipo, contra 
o bispo, o qual, nessa matéria 
destaca o papel de maturidade 
democrática dos militares.  Re-
almente, as Forças Armadas do 
Paraguai se mantiveram à parte 
dos golpistas, dando belo exemplo, 
nesse aspecto, aos seus colegas de 
outros países, uma lição rara na 
nossa América.

Jornalista - ademilson1956@gmail.com

Atrás da Pátria
Atrás da minha casa, tem uma escolinha 

que não sei o nome e nem o nível do ensino
-aprendizagem, mas que dela tem umas coi-
sas que sei demais e que me dão uma tristeza 
danada. Por exemplo: Sei que as aulas começam 
exatamente às 7h30, isso porque, todo dia nes-
se horário, um bando de crianças grita assim: 
“Bom-dia!!!”

A escolinha é recente. Mas não é coisa de 
dias, não. É coisa de meses. Deve ter começado 
este ano e, já que este ano tem seis meses, equi-
vale a dizer que tem, no mínimo, um semestre 
de educação. Ocorre, porém – é aí que vem 
minha tristeza -, nunca ouvi a criançada dessa 
escola cantar o Hino Nacional.

No nosso tempo – e quem já passou dos 40 
sabe muito bem disso -, pelo menos uma vez 
por semana, a gente cantava o Hino Nacional 
antes do começo das aulas. Era uma coisa muito 
bonita e, como brasileirinhos, positiva demais 
por dois motivos.

 Primeiro porque era – e ainda hoje de-
veria ser -, uma maneira d’a gente aprender e 
decorar o hino. Em segundo lugar, claro, por pa-
triotismo mesmo. E não era só o Nacional, não. 
O Nacional tinha uma frequência, todo dia, toda 
semana, enfim. Mas à base do vez em quando, 
era também o da Independência, o Hino da 
Bandeira e vários outros.

É um absurdo que todos os países de 
vergonha e até a nossa Ditadura acreditassem 
e apostassem nisso e os nossos democratas de 
hoje nem liguem. Se pelo menos fosse pra não 
perder tempo na Educação, ainda vá lá. Mas o 
problema é que é por desleixo mesmo. É por-
que, ao que sabemos, hoje todas as escolas são 
assim.

O Hino Nacional não virou coisa menos 
cuidada, não. Virou produto abandonado mes-
mo. Hoje em dia, só querem cantar ou ouvir em 
solenidades regabofe do poder. E se fazem isso 
com o hino é porque, naturalmente, o fazem 
também com o patriotismo de um modo geral 
também.

O Brasil moderno e democrático tem umas 
coisas muito esquisitas. Tanto é assim que, em 
televisão mesmo, nos tempos de Copa do Mun-
do, já vimos vários meses algumas pautas jor-
nalísticas querendo descobrir se os jogadores 
sabem mesmo cantar o hino nacional decorado, 
na ponta da língua.

Ora, se os meninos que vão à escola não 
são levados a aprender, como é que os analfas 
ou semianalfabetos da bola poderiam apren-
der(?). Por isso, é de se entender que, ao invés 
de dirigidas aos jogadores de futebol, pautas 
com esse tipo de malícia deveriam ser dirigidas 
(primeiro) às escolas e ao MEC em si. Não a 
jogador nenhum.

É bem verdade que, ao contrário do hino 
de muitos países, o do Brasil é cumprido e 
ruim de decorar, de se aprender. Mas a gente 
só aprende as coisas começando. E, quando 
criança, é ainda melhor. Pra aprender e pra 
sentir.

É incrível que os militares soubessem e 
valorizassem isso e os democratas de hoje não 
saibam e nem valorizem. É por isso que, ao in-
vés de dizer “tá certo!”, a gente vive de “ok!” pra 
lá e pra cá e, quando quer elogiar um produto 
daqui mesmo, os brasileiros costumam dizer 
sempre assim: “Isso é internacional!”

É por isso que, por aqui, o que a gente mais 
costuma encontrar é gente atrás de entender 
a nossa falta de nacionalismo e patriotismo. 
Eu, graças a Deus, não preciso andar atrás de 
entender isso não, porque elas estão bem aqui 
atrás de mim.

 Ou seja, bem aqui atrás de casa.

Ademilson
José

Crônica José de Paiva Netto
Jornalista, radialista e escritor

paivanetto@lbv.org.br

Educar sentimento e raciocínio

Sentença anunciada

As Forças Armadas 
do Paraguai se 
mantiveram à 
parte dos 
golpistas, dando 
belo exemplo aos 
seus colegas de 
outros países

Crônica Inocêncio Nóbrega
Jornalista

inocnf@gmail.com



Banda Faringes da Paixão 
se apresenta hoje na Capital

Em cartaz

MÚSICA
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A banda pernambuca Faringes da Paixão dá uma nova roupagem a clássicos da música brega

Para Roma 
com Amor

Cena de Para Roma com Amor, longa-metragem de Woody Allen

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-

Chega hoje a João Pes-
soa um grupo que tem feito 
um grande sucesso em Per-
nambuco por apresentar 
uma versão ‘universitária’ 
do brega. Trata-se de Farin-
ges da Paixão, que vai fazer 
três apresentações na cida-
de, sempre a partir das 22h, 
no Zodíaco Bar (hoje), Chopp 
Time (quinta) e Acess Lou-
nge (próxima sexta).

Assim como o forró e o 
sertanejo, o brega começa 
a entrar na onda do ‘uni-
versitário’. Isso quer dizer 
que o tradicional estilo mu-
sical ganha uma roupagem 
diferente para atender a 
uma camada da população 
mais jovem. Com isso, al-
tera-se a batida (torna-se 
mais dançante) e até o teor 
das letras.

Nascida no fim de 
2004, a Faringes da Paixão 
é formada por amigos que 
“compartilham ludicamen-
te a nostalgia de uma época 
por eles não vivida, a épo-
ca dos grandes clássicos da 
música romântica brasi-
leira”, conforme o texto de 
apresentação do grupo.

Hoje chamado de Bre-
ga, o estilo não só musical 
de artistas como Reginaldo 
Rossi, Fernando Mendes, 
Sidney Magal, José Augusto 
e Paulo Diniz ganha versões 
de Faringes da Paixão.  Com 
um estilo irreverente, eles 

*   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

O longa é dividido em qua-
tro segmentos. Em um deles, um 
casal americano viaja para Roma 
para conhecer a família do noivo 
de sua filha. Outra história envolve 
Leopoldo, um homem comum que é 
confundido com uma estrela de ci-
nema. Um terceiro episódio retrata 
um arquiteto da Califórnia que visi-
ta a Itália com um grupo de amigos. 
Por último, temos dois jovens re-
cém-casados que se perdem pelas 
confusas ruas de Roma. 

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.

propõe dar a esses clássicos 
uma roupagem moderna e 
arranjos caprichados, pro-
movendo o diálogo entre  o 
estilo e uma parcela dos jo-
vens que até então tinham 
pouco ou nenhum contato 
social  com ele.

Além dos grandes no-
mes que fizeram história, 

há também espaço para ar-
tistas mais recentes, como 
Conde do Brega, Kelvis Du-
ran, Lairton e Seus Tecla-
dos, Labaredas e outros.

No bem-humorado show 
da Faringes da Paixão, ain-
da sobra espaço para a 
hype, os modismos e sen-
sações propagadas pela in-

ternet que fazem parte dos 
dias de hoje.

A banda possui tam-
bém uma veia crescente 
de trabalhos autorais e de 
versões, criando um dife-
rencial incopiável em seus 
shows. Os principais hits 
do grupo são ‘Fofolete do 
Cão’ e ‘Tô tenso’.

Duas atrações hoje no Sabadinho Bom

O grupo Oitavas no Choro se apresenta no Sabadinho Bom deste final de sema-
na, com repertório que inclui músicas de compositores como Jacob do Bandolim, 
Sivuca e Pixinguinha. O público presente também poderá assistir à participação 
especial da cantora Soraia Bandeira, que sobe ao palco como convidada. O show 
começa a partir das 12h, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Cidade. O 
nome do grupo, fundado em 2009, faz alusão a um dos intervalos musicais que 
ilustram as partituras dos choros. Fazem parte do Oitavas no Choro os músicos 
Cornélio Santana (flauta transversal), Manoel Linhares (violão e cavaquinho), 
João Maria (violão de sete cordas), Edônio Alves (pandeiro) e Maryson Guga 
Borges (violão de seis cordas). Além do choro, no repertório há espaço ainda 
para sambas, maxixes e choros-canções. Já a convidada do dia, Soraia Bandeira, 
nasceu no Recife, mas tem como berço musical a Paraíba, onde morou por 18 
anos e desenvolveu seu trabalho como atriz e cantora. Participou de shows com 
vários artistas paraibanos e pernambucanos, a exemplo de Chico César, Lenine, 
Pedro Osmar, Cátia de França e Renata Arruda.

Virtual # ou = real

Pode-se admitir, na atualidade em que vivemos, com essa imprevisibilidade 
do avanço tecnológico a que estupefatos assistimos, que a virtualidade deixou 
de fazer antinomia à realidade. Na Wikipédia, a enciclopédia livre que facilmen-
te acessamos na internet, o termo virtual, está assim conceituado: “Algo que é 
apenas potencial ainda não realizado (a definição histórica)”, mas, logo a seguir, 
ressalta: “O virtual não seria oposto ao real. O virtual pode ser oposto ao atual, 
porque o virtual carrega uma potência de ser, enquanto o atual já é (ser)”

Essa mudança conceitual torna-se mais nítida quando constatamos a in-
contida expansão do e-commerce (comércio eletrônico), em as lojas virtuais utili-
zarem a globalidade da internet para fazer os seus produtos chegarem a todos os 
recantos do mundo. Para isso, suas publicidades são difundidas principalmente 
pelas mídias sociais (Twitter, Facebook, Orkut, LinkedIn, etc.), sites e blogs já es-
pecializados nesse assunto, obtendo os resultados mais satisfatórios, o que se 
comprova com os seus volumes de venda.

Aqui na Paraíba, o próprio governador Ricardo Coutinho reconheceu essa 
realidade que é o comércio eletrônico quando assinou, em maio deste ano, o de-
creto de incentivo ao comércio que destina produtos exclusivamente pela inter-
net. Isso se traduziu na redução de alíquota de 17% para 2% sobre o valor das 
operações interestaduais. 

Há, entretanto, uma ressalva, que evita a possibilidade de o virtual se con-
fundir com a definição histórica de que não é “apenas potencial, algo não realizado”, 
quando determina que as empresas, para serem beneficiadas com essa incentivo, 
devem existir no comércio paraibano, isto é, não sejam apenas virtuais, mas reais.

Quem, como eu, é um consumidor em potencial do comércio eletrônico, sabe 
muito bem que há inevitavelmente a possibilidade de essa virtualidade das lojas 
do e-commerce ser um artifício de enganação.  A Buscapé Informação e Tecnologia 
Ltda., com sede em São Paulo, empresa brasileira que criou e mantém sites de busca 
da internet, até tomou a iniciativa de oferecer uma relação de lojas virtuais criadas 
para enganar os consumidores virtuais, vendendo produtos que não entregam.

Outro procedimento enganoso a que podemos ser submetidos é quando uma loja 
eletrônica, dado o seu elevado volume de vendas, atrasa suas entregas ou, após muita 
insistência, informa que o produto adquirido teve seu estoque esgotado.  Aí pede que o 
comprador altere o seu pedido e substitua o produto pelo qual pagou. Comigo já aconteceu 
essas duas hipóteses, embora as lojas em que comprei não estejam na lista da Buscapé e, 
pasmem, até mesmo eu já tenha feito compra anterior em uma delas.

Por isso advirto: A virtualidade comercial existe, mas a desonestidade nes-
se negócio é mesmo muito real.

Alarico Correia Neto
Jornalista
alaconeto@hotmail.com

Foto: Divulgação

Começa amanhã o VII Festival do 
Japão na Paraíba, que traz uma série 
de atrações para a Usina Cultural 
Energisa, em específico, duas ativida-
des que começam já no domingo. A 
vernissage da exposição de xilogra-
vuras Ukiyo-e acontece a partir das 
15h, logo após a solenidade de aber-
tura, mostrando tradicionais ima-
gens japonesas impressas com tipos 
de madeira. Mais tarde, às 17h, o 
primeiro filme da mostra “Superando 
grandes calamidades” traz a história 
motivadora do grupo de dançarinas 
de hula, dança havaiana popular no 
Japão, que conseguiu, através de 
seus shows, arrecadar fundos para 
recuperar a região devastada pelo 
tsunami em março do ano passado. 
A exposição e a mostra se estendem 
durante toda a feira, que acontece 
em todos os sábados do mês de 
julho, indo até o dia 12 de agosto.

Festival do Japão 
será aberto 
amanhã na Capital

A mostra Cor’Açao, do per-
nambucano Jailson Barbosa, 
também conhecido por Múmia, é 
atração do ExpoSesc. Os objetos 
estão expostos no hall do Sesc 
Centro João Pessoa até o dia 30 
de agosto e podem ser vistos 
das 8 às 18h. A exposição 
Cor’Açao aborda a ação afetiva, 
também conhecida como ação 
emocional, que é aquela que 
faz as pessoas expressarem os 
seus reais sentimentos. Os tra-
balhos também apresentam a 
harmonia de cores, com figuras 
surreais pintadas através de 
diferentes técnicas. O Sesc Cen-
tro fica na Rua Desembargador 
Souto Maior, 281, no Centro.

Jailson Barbosa 
expõe no Sesc 
João Pessoa

Mídias em destaque

Drops & notas

mmm

mmm
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O ano de Gonzagão
Mostra itinerante sobre o Rei do Baião retrata vida e obra do artista

A  exposição Casa de Gonza-
gão Museu Itinerante foi 
a maior atração do Par-
que do Povo de Campina 
Grande dos eventos do 
Maior São João do Mundo 
2012, que homenageou o 
centenário de nascimento 

do Rei do Baião. 
A exposição, patrocinada pela empresa 

Estrutural Eventos, de Jomário Souto, e equi-
pe multiprofissional, pode ser levada para 
outras cidades da Paraíba, e até de outros 
Estados, até o mês de dezembro deste, do 
aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, 
no dia 13, conforme interesse e envolvimen-
to no projeto de órgãos governamentais 
de educação e cultura, ONGs e empresas 
privadas.  

Milhares de pessoas visitaram a recria-
ção da casa grande de Luiz Gonzaga do Par-
que Asa Branca de Exu-PE, e no vão seguinte 
a casa de taipa do tipo da que Luiz Gonzaga 
nasceu 100 anos trás, incluindo e o ambiente 
do pai dele – Januário, consertador afinador 
de sanfona de oito baixos, onde o filho deu os 
primeiros passos na música desde os cinco 
anos de idade.

O salão principal da Casa de Gonzagão 
expõe painéis cinematográficos expondo 
a vida e obra do imortal cantador da Asa 
Branca, referindo a personagens e fatos 

FOTO: Divulgação

Xico Nóbrega
xnobrega1@gmail.com

históricos brasileiros marcantes do seu 
tempo, e objetos afins de Luiz Gonzaga, como 
o gramofone, fole de oito baixos, chapéu de 
couro, gibão, livros e discos.  

Os visitantes em geral, adultos, jovens, 
crianças, que passaram pela Casa de Gon-
zagão, viveram momentos inesquecíveis 
de deslumbramento e emoção revivendo 
e conhecendo os imobiliários e utensílios 
domésticos de barro, ágata e madeira, se-
melhantes aos da infância e décadas finais 
da vida de Luiz Gonzaga, adquiridos na feira 
e antiquários de Campina Grande.  Muitas 
crianças, por exemplo, viram pela primeira 
vez radiola tocando disco long play, o popular 
LP, com 12 músicas.

No segundo ambiente da exposição, dois 
personagens marcantes da civilização do 
sertão nordestino, o vaqueiro e o jumento, 
e sela, cangalha e outros apetrechos, chama-
ram a atenção dos visitantes, com máquinas 
fotográficas ou celulares em punho, servindo 
de pano de fundo para inúmeros retratos. 
Ambos, vaqueiro e o jumento, estão muito 
presentes nas músicas do Rei do Baião. “É 
verdade meu sinhô, essa história do Sertão, 
padre Vieira falou, que o jumento é nosso 
irmão”.

Não foi menor o interesse dos visitantes 
pela reconstituição do ambiente oficina onde 
o pai de Luiz Gonzaga, Januário, recebia as 
sanfonas de oito baixos e foles para consertar 
ou afinar. O ambiente é composto de ins-
trumentos, restos de foles e teclados soltos 
sobre bancada.

Depois das emoções e recorda-
ções intensas vividas pelos visitantes 
nos dois primeiros vãos da Casa de 
Gonzagão (o ambiente é todo clima-
tizo) reconstituindo duas fases resi-
denciais de Luiz Gonzaga, que têm 
muito a ver com nossas origens e dos 
nossos avós, bisavós, os visitantes fo-
ram introduzidos no grande salão da 
exposição no carpete vermelho, bem 
iluminado, tomado pelos painéis gi-
gantes lado a lado e de cima a baixo 
com retratos e legendas narrando a 
saga do Rei do Baião. 

Personagens e fatos históricos 
marcantes do Brasil do período 
da existência de Luiz Gonzaga, de 
1912 a 1989, compõem os painéis 
da Casa de Gonzagão. Isto desde a 
Sedição de Juazeiro de Padre Cíce-
ro, passando pelo bando de Lam-
pião, a era Vargas, a Segunda Guer-
ra Mundial, a era de ouro do rádio, 
a construção de Brasília, Beatles, 

regime militar, Jovem Guarda, Tro-
picalismo... 

Diversos objetos em exposição 
afins de Luiz Gonzaga também en-
cantam os visitantes e motivam mais 
e mais retratos dos adultos, jovens e 
crianças, enfrente ao gramofone (o 
aparelho de som onde seus discos 78 
rotações foram tocados no início da 
carreira dele), a sanfona de oito bai-
xos, instrumento de fole do tipo que 
o filho de Januário e Santana come-
çou a tocar na infância.

A indumentária artística clássica 
do Rei do Baião inspirada no chapéu 
de couro do cangaceiro Lampião e 
no gibão de couro do vaqueiro nor-
destino, e uma escultura gigante de 
Luiz Gonzaga sentado ao canto do 
salão e tocando sanfona, confeccio-
nada de fibra de vidro, foram as pe-
ças da Casa de Gonzagão preferidos 
para o tradicional retrato com o ami-
go, a namorada, a esposa, os filhos.

Luiz Gonzaga a sua 
vida e o seu tempo 

A Casa Gonzagão foi bastante 
visitado nos 15 dias em que 
a exposição itinerante esteve 
no Parque do Povo

Exposição
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Coletor pode fornecer 
água para consumo 
humano no Semiárido solar

Termina na segunda prazo de 
matrículas dos selecionados 
na primeira chamada do Sisu

Página 10

Pesquisadores do Centro de Ci-
ências Agrárias e Ambiental 
da Universidade Estadual da 
Paraíba, em Lagoa Seca, de-
senvolveram um destilador 

solar econômico destinado a fornecer 
água para consumo humano às famílias 
de pequenos agricultores rurais, e mais 
especialmente para os habitantes do Se-
miárido nordestino no qual vivem hoje 
22 milhões de pessoas, que representam 
11,8% da população brasileira, conforme 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Na verdade, se trata do 
Semiárido mais populoso do planeta. 

 A pesquisa está sendo desenvol-
vida por alunos da Escola Agrícola Assis 
Chateaubriand, sob a coordenação do 
professor Francisco José Loureiro Mari-
nho, inserido no Programa de Iniciação 
Científica Júnior do Ensino Médio, da 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq).

O projeto tem como objetivo es-
tudar a viabilidade tecnológica e eco-
nômica de um destilador solar que uti-
liza material reciclável para obter água 
apropriada ao consumo dos pequenos 
agricultores do Semiárido paraibano e 
transferir a tecnologia para comunidades 
da zona rural. O esquema de destilador 
solar proposto consiste de uma caixa de 
alvenaria (pintada em preto fosco) para 
abastecimento do sistema, de 0,5 m3 
elevada a 60 cm do chão para evitar res-
pingos e sujeiras vindas do solo, com uma 
divisória interior também de alvenaria e 
interligada por tubo de PVC (24,5 mm); 
uma boia servirá para regular a altura da 
lâmina de água no interior do evaporiza-
dor/condensador.

A caixa de entrada será ligada a 
uma tubulação de 20 canos de PVC (24 
mm de diâmetro e 6 m de comprimento), 
revestida com garrafas PET e caixas Tetra 
Pak, todas pintadas em preto e interliga-
das em disposição paralela, em um total 
de 20 unidades que servirá como coletor 
da energia solar para o aquecimento da 
água bruta (coletor solar). Esse sistema 
de canos, garrafas PET e caixas Tetra Pak 
será isolado do solo e, após às 16h, bem 
como durante todo o período noturno, 
as garrafas (pretas) ajudarão a preservar 
por mais tempo a temperatura da água 
no interior dos canos. De acordo com os 
resultados parciais da pesquisa, devido 
ao gradiente térmico, é possível aumen-
tar o volume de água destilada.

O coletor solar é interligado à 
caixa construída em alvenaria (com re-
vestimento em pedra) com 4m2 de área 
(elevada 40 cm do chão para evitar con-
taminações biológicas), também pintada 
de preto fosco e isolada termicamente, 
onde ocorrerá o processo de destilação 
da água. A água após condensada será 
conduzida através de canaletas (dispos-
tas nas laterais dos vidros até um tanque 
de pedra, usado para o resfriamento dos 
canos e um recipiente de plástico que re-
ceberá água destilada.

Para os pesquisadores, é funda-
mental que o projeto cumpra a sua fun-
ção social com êxito, sendo indicadores 
importantes a sua aceitabilidade e sus-
tentabilidade ao longo do tempo, no seio 
das comunidades rurais dos agricultores 
e suas famílias. Para isso, serão realizadas 
ações de sensibilização e de educação 
ambiental e para a saúde, durante o pe-
ríodo de implantação dos modelos pilo-
tos, através de oficinas e seminários nas 
comunidades rurais beneficiadas com os 
destiladores e com a técnica de desinfec-
ção da água com luz solar.

Segundo dados ofi-
ciais do Ministério da In-
tegração, o Semiárido 
brasileiro abrange uma 
área de 969.589,4 km² e 
compreende 1.133 mu-
nicípios de nove estados 
do Brasil: Alagoas, Bahia, 
Ceará, Minas Gerais, Paraí-
ba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergi-
pe. A ASA atua em todos 
esses estados e também 
no Maranhão. Nessa re-
gião, vivem 22 milhões de 
pessoas, que representam 
11,8% da população bra-
sileira, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). É 
o Semiárido mais populoso 
do planeta.

O Semiárido tem a 
maior parte do seu terri-
tório coberto pela Caatin-
ga-, único bioma exclusiva-
mente brasileiro -, rico em 
espécies que não existem 
em nenhum outro lugar 
do mundo. A composi-
ção florística da Caatinga 
não é uniforme em toda 
a sua extensão. Apresenta 
grande variedade de pai-

sagens, de espécies animal 
e vegetal, nativas e adap-
tadas, com alto potencial 
e que garantem a sobrevi-
vência das famílias agricul-
toras da região. Essa hete-
rogeneidade tem levado 
alguns autores a utilizar a 
expressão – as caatingas. 
Na sua pluralidade pode-
se falar em pelo menos 
12 tipos de caatingas, que 
chamam atenção especial 
pelos exemplos incríveis de 
adaptações ao habitat. 

Outra característica 
do Semiárido brasileiro é 
o déficit hídrico. Mas, isso 
não significa falta de água. 
Pelo contrário, é o Semiári-
do mais chuvoso do plane-
ta. A média pluviométrica 
vai de 200 mm a 800 mm 
anuais, dependendo da 
região. Porém, as chuvas 
são irregulares no tempo 
e no espaço. Além disso, 
a quantidade de chuva é 
menor do que o índice de 
evaporação, que é de 3 mil 
mm/ano, ou seja, a evapo-
ração é três vezes maior do 
que a de chuva que cai. 

Isso significa que as fa-

mílias precisam se preparar 
para a chegada das chu-
vas. Ter reservatórios para 
armazenar água é funda-
mental para garantir segu-
rança hídrica no período 
de estiagem, a exemplo 
das cisternas domésticas, 
cisternas-calçadão, barra-
gens subterrâneas e dos 
tanques de pedra. 

Indicadores sociais 
Apesar do enorme 

potencial da natureza e 
do seu povo, o Semiárido 
é marcado por desigual-

dades sociais. Segundo o 
Ministério da Integração 
Nacional mais da metade 
(58%) da população po-
bre do país vive na região. 
Estudos do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef) demonstram que 
67,4% das crianças e ado-
lescentes no Semiárido são 
afetados pela pobreza¹. 
São quase nove milhões 
de crianças e adolescentes 
desprovidos dos direitos 
humanos e sociais mais 
básicos, e dos elementos 
indispensáveis ao seu de-
senvolvimento pleno.

O Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) no 
Semiárido é considerado 
baixo para aproximada-
mente 82% dos municí-
pios, que possuem IDH 
até 0,65. O que significa 
um déficit em relação aos 
indicadores de renda, edu-
cação e longevidade para 
62% da população do Se-
miárido². 

As contradições e in-
justiças que permeiam a 
região podem ser perce-
bidas inclusive no acesso à 

renda, que reflete também 
uma forte desigualdade 
de gênero. Metade da po-
pulação no Semiárido, ou 
mais de dez milhões de 
pessoas, não possui renda 
ou tem como única fonte 
de rendimento os benefí-
cios governamentais. Na 
sua maioria (59,5%) mu-
lheres. 

Os que dispõem de até 
um salário mínimo mensal 
somam mais de cinco mi-
lhões de pessoas (31,4%), 
sendo 47% mulheres. En-
quanto isso, apenas 5,5% 
dispõem de uma renda 
entre dois a cinco salários 
mínimos, a maioria (67%) 
homens, e dos 0,15% com 
renda acima de 30 salários 
mínimos apenas 18% são 
mulheres. Essa realidade 
metrificada e calculada pe-
las estatísticas é o reflexo 
de milhões de vidas que lu-
tam cotidianamente sem o 
acesso aos direitos sociais e 
humanos mais fundamen-
tais: aqui se inclui o direi-
to à água. Uma realidade 
que exige transformações 
urgentes.

Déficit hídrico é uma característica da região
22 milhões de 
pessoas, que 
representam 
11,8% da popu-
lação bra-
sileira, vivem 
no Semiárido, 
aponta o IBGE

A pesquisa está sendo desenvolvida por alunos da Escola Agrícola Assis Chateaubriand e deve beneficiar famílias de pequenos agriculores rurais nordestinos
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Creches poderão 
abrir nas férias

MEC vai ampliar 
política de inclusão

Detento tem mais
oportunidade no DF

Com entrega de prêmios para 
escolas, secretarias de educação e 
estudantes de educação básica e 
Ensino Médio, o 7º Seminário do Pro-
grama Educação Inclusiva: Direito à 
Diversidade, que se encerrou na última 
quarta-feira, será ampliado para a 
educação escolar indígena, educação 
quilombola, educação de jovens e adul-
tos, do campo, ambiental, em direitos 
humanos, educação para as relações 
étnico-raciais e especial, na perspec-
tiva da educação inclusiva, segundo 
informou Cláudia Dutra, gestora da 
Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi) do Ministério da Educação. 
O encontro reuniu os coordenadores 
dos 166 municípios-polo do programa, 
dirigentes das secretarias de educação 
estaduais, municipais e do Distrito 
Federal e escolas.

No Distrito Federal, a Fundação 
de Amparo ao Trabalhador Preso (Fu-
nap) tem contribuído para a recu-
peração social de cidadãos privados 
de liberdade e melhoria de suas 
condições de vida. Isso é feito com 
a oferta de programas de educação, 
formação profissional e trabalho por 
meio do Centro de Formação Profis-
sional, no Centro de Internamento 
e Reeducação da Papuda. Desde a 
criação do centro, em 2010, foram 
capacitados 664 detentos.

Os cursos profissionalizantes 
resultam de parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) do Distrito Federal e com a 
Secretaria do Trabalho local. Já foram 
realizados cursos de garçom, pintor 
de faixas e cartazes, pintor de obras 
e empreendedorismo. Recente-
mente, foram acrescentados os 
cursos de assistente administrativo, 
assistente de vendas, cabeleireiro, 
manicure e pedicure, mecânico de 
motores, mecânico de manutenção 
de bicicletas, pedreiro de alvenaria, 
serigrafia, paisagismo, confecção e 
modelagem de roupas. Participam 
dos cursos dez turmas de 25 alunos 
cada uma.

A possibilidade de pais e mães 
que têm filhos com idade de até 5 
anos manterem as crianças em cre-
ches e estabelecimentos públicos de 
educação infantil, nos períodos de 
férias escolares avançou no Senado. 
O projeto de lei que prevê a abertura 
desses estabelecimentos durante 
o recesso escolar foi aprovado, em 
caráter terminativo, pela Comissão de 
Educação e agora segue para a análise 
da Câmara dos Deputados.

O principal argumento colocado 
pela autora do projeto, senadora An-
gela Portela (PT-RR), é o fato de nem 
sempre os pais terem condições de ti-
rar férias no mesmo período previsto 
no calendário do ano letivo dos filhos. 
Nas férias, de acordo com a proposta, 
as crianças frequentarão as creches 
ou escolas no mesmo horário a que 
estão habituados.

O projeto de lei estabelece 
que a medida não poderá implicar em 
nenhum prejuízo aos direitos trabal-
histas dos profissionais de educação. 
Também prevê “os devidos acrésci-
mos em suas remunerações pela 
carga adicional de trabalho”, destaca 
a senadora.

Se o projeto for aprovado pela 
Câmara, sem alterações, e sancionado 
pelo presidente da República, a nova 
lei entra em vigor em 90 dias após a 
publicação no Diário Oficial da União.

Encerram na próxima 
segunda-feira as matrículas 
dos selecionados na primei-
ra chamada do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) nas 
instituições onde foram apro-
vados. Apesar da greve dos 
servidores federais, o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
e a Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) estão matri-
culando os selecionados nor-
malmente.

O coordenador de Escola-
ridade da UFPB, Severino Elias, 
informou que não foi preciso 
lançar mão do sistema eletrô-
nico de matrículas. Segundo 
ele, os 30% dos funcionários 
que mantêm os serviços es-
senciais da universidade em 
sistema de rodízio estão con-
seguindo efetivar as matrículas 
normalmente, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h.

Matrículas se encerram na segunda
sistEma dE sElEção unificada

foto: divulgação

apesar do movimento grevista, 
a ufPB está matriculando os 
selecionados de forma normal

No IFPB, as matrículas es-
tão sendo realizadas nos oito 
campi que ofertaram as vagas: 
João Pessoa, Cajazeiras, Campi-
na Grande, Monteiro, Picuí, Pa-
tos, Cabedelo e Princesa Isabel.

Uma segunda chamada 
do Sisu está prevista para o 
próximo dia 13, com matrícu-
las nos dias 17 e 18. Segundo 
o Ministério da Educação, os 
candidatos não aprovados nas 
duas primeiras chamadas po-
dem integrar a lista de espera. 
A adesão deve ser feita entre 
13 e 19 de julho. A convocação 
dos candidatos dessa lista será 
feita pelas instituições a partir 
do dia 24 de julho.

O IFPB disponibilizou 910 
vagas para os candidatos do 
Sisu; enquanto a UFPB, 158 
vagas; e a UEPB, 130 vagas. 
Juntas, as três instituições re-
gistraram 30.405 inscrições. 
Para participar do Sisu, os can-
didatos precisavam ter feito o 
Enem 2011 e ter nota maior do 
que zero na redação. Segundo 
o MEC, algumas instituições 
adotam notas mínimas para 
inscrição em determinados 
cursos. O IFPB foi a instituição que disponibilizou o maior número de vagas para os candidatos, em 910

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Começam na pró-
xima segunda-feira as 
inscrições para o Cur-
so de Formação de 
Oficiais (CFO 2013) do 
Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba. São 
oferecidas 15 vagas, 
sendo 11 para o sexo 
masculino e quatro 
para o sexo feminino. 
As inscrições se pro-
longam até as 23h do 
dia 22 deste mês na 
internet no endereço 
http://www.bombeiros.
pb.gov.br.

Para se inscrever, 
após acessar o site dos 
Bombeiros, o candidato 

Bombeiros abrem inscrições para 115 vagas 
Curso DE ForMação DE oFiCiais

deve preencher, integral-
mente, o formulário de 
inscrição, informando, in-
clusive, a data de seu nas-
cimento, o número do seu 
documento de identidade 
e do seu Cadastro de Pessoa 
Física (CPF); gerar o formu-
lário de inscrição na tela do 
computador e confirmar os 
dados informados; enviar, 
eletronicamente, o formu-
lário de inscrição devida-
mente preenchido; imprimir 
o boleto bancário, referente 
à taxa de inscrição, no valor 
de R$ 50,00; e efetuar o 
pagamento do boleto em 
qualquer agência bancária 
até o dia 23 de julho.

O exame intelectual 
(provas escritas) será reali-
zado como uma opção do 
Processo Seletivo Seriado 
2013 (PSS-2013) realizado 
pela Comissão Permanen-
te do Vestibular (Coperve) 
da Universidade Federal da 
Paraíba. 

De acordo com o edi-
tal, o Curso de Formação 
de Oficiais tem duração 
de três anos, em regime 
de dedicação exclusiva, 
no Centro de Educação 
da Polícia Militar da Pa-
raíba. Ao final do curso, 
o cadete é declarado as-
pirante a oficial, poden-
do ser promovido até o 

posto de Coronel BM.

Polícia Militar
As inscrições para o 

CFO da Polícia Militar da 
Paraíba estão abertas des-
de o dia 2 e se prolongam 
até o próximo dia 15. 

Os interessados de-
vem acessar o site www.
pm.pb.gov.br na internet. 
Estão sendo disponibili-
zadas 30 vagas, sendo 25 
para o sexo masculino e 
cinco para o sexo femini-
no. A taxa de inscrição é 
de R$ 50,00.

O candidato deve ter 
idade mínima de 18 anos 
e máxima de 30 anos até 

o dia 31 de dezembro 
de 2013. Ter 1,65 m de 
altura se for do sexo 
masculino e 1,60 m se 
for do sexo feminino, 
além da exigência de 
nível médio de esco-
laridade.

O concurso é desti-
nado ao preenchimen-
to de vagas do quadro 
de oficiais combaten-
tes, após a aprovação 
e término do curso de 
formação. 

O salário é de R$ 
1.036,27 como cadete 
do 1º ano PM e chega 
a R$ 4.524,52 como 2º 
tenente PM.

Justiça nega pedido do mPf 
para suspender resultados

A Justiça Federal no Ceará negou pe-
dido do Ministério Público Federal (MPF) 
no Estado para suspender os resultados 
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 
do segundo semestre de 2012. O MPF pe-
diu a anulação do processo seletivo jus-
tificando que as 30 mil vagas oferecidas 
deveriam ser distribuídas aos alunos que 
se inscreveram no Sisu do início do ano e 
não foram selecionados na ocasião.

Criado em 2009 pelo Ministério da 
Educação (MEC), o Sisu visa unificar a 
oferta de vagas em instituições públicas 
de ensino superior, em substituição ao 
vestibular. O processo ocorre duas vezes 
por ano, antes do início de cada semes-
tre letivo. Para se candidatar às vagas do 
Sisu, o estudante precisa ter participa-
do do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem).

Quem fez a prova de 2011 em outu-
bro passado, pôde disputar tanto as va-
gas oferecidas no início do ano quanto às 
da edição atual, cujo resultado foi divul-
gado no dia 25 de junho.

O argumento do MPF era de que as 

vagas do segundo semestre deveriam ser 
distribuídas entre os candidatos inscri-
tos no processo do início do ano, mas que 
não tinham sido aprovados. O órgão le-
vantou ainda a hipótese de que alunos já 
aprovados no Sisu do primeiro semestre 
estivessem concorrendo novamente para 
favorecer um esquema de comercializa-
ção de vagas em universidades públicas.

De acordo com a decisão da juíza 
federal Elise Frota, “as provas apresen-
tadas pelo MPF não são suficientes para 
acolher o pleito”.

O Ministério da Educação 
(MEC) publicou portaria no 
Diário Oficial da União esta-
belecendo as regras do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic). O progra-
ma que será lançado em breve 
tem como objetivo garantir 
que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até os 8 anos 
de idade. Redes municipais e 
estaduais terão que aderir ao 
programa para poder receber 
recursos e o apoio técnico do 
MEC.

Entre as ações previstas 
no programa estão a capaci-
tação dos professores alfa-
betizadores, o pagamento de 
bolsas aos docentes e a distri-
buição de materiais didáticos 
específicos para alfabetização. 
Outra medida será a criação 
de uma prova que será aplica-
da a todos os alunos do 3º ano 
do Ensino Fundamental para 
medir o nível de alfabetização.

Até hoje o país não tinha 
um exame oficial para medir 
se as crianças estavam sendo 
alfabetizadas ou não na idade 

correta. Iniciativa semelhan-
te já foi feita pelo Movimento 
Todos pela Educação que, em 
2011, aplicou a primeira edi-
ção da Prova ABC.Em caráter 
amostral, o exame apontou que 
mais de 40% dos alunos que 
concluíram o 3° ano do Ensi-
no Fundamental não tinham a 
capacidade de leitura esperada 
para esse nível de ensino.

As duas avaliações aplica-
das atualmente pelo MEC aos 
alunos do Ensino Fundamen-
tal não aferiam essa informa-
ção. A Prova Brasil tem como 
público-alvo os alunos do 5º 
ano do Ensino Fundamental. 
Já a Provinha Brasil, aplicada 
no 2º ano, era uma ferramen-
ta de uso interno das escolas 
para que cada professor pu-
desse acompanhar o desen-
volvimento dos estudantes. 
Com o Pnaic, as escolas deve-
rão informar ao MEC os re-
sultados da Provinha a partir 
de um sistema que será de-
senvolvido pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). 

no CEará
MEC publica portaria no DO 
da União estabelecendo regras

paCto pEla alFabEtização

“as provas apresen-
tadas pelo ministério 
Público federal não 
são suficientes para 
acolher o pleito”



Merenda escolar
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Agricultura familiar
Pnae amplia limite de venda para produtor rural

Fotos: Divulgação

A chamada agricultura fami-
liar, formada por peque-
nos e médios produtores, 
representa atualmente a 
maioria de produtores ru-

rais no Brasil. Somam cerca de 4,5 mi-
lhões de estabelecimentos, dos quais 
50% situados na região Nordeste. 
Parte dessa significativa parcela acaba 
de ser beneficiada, mais uma vez, pelo 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), que ampliou de nove 
mil para 20 mil o limite de venda para 
a alimentação escolar. Ou seja, eles po-
derão agora aumentar agora o volume 
negociado com as escolas públicas de 
todo o país. 

 O ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, assinou, na última 
quarta-feira, resolução que aumen-
ta o limite de venda para a alimen-
tação escolar, durante evento foi re-
alizado no Palácio do Planalto. 

 O Pnae é o programa que, por 
meio da transferência de recursos 
financeiros, garante a alimentação 
escolar dos alunos de toda a edu-
cação básica – educação infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Mé-
dio e educação de jovens e adultos 
– matriculados em escolas públicas 
e filantrópicas. Coordenado pelo 
Fundo Nacional para o Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), pelo 
menos 30% dos recursos destina-
dos ao programa devem ser gastos 
na agricultura familiar. Em 2012, 
esse valor chegou a R$ 990 milhões, 
dos R$ 3,3 bilhões previstos no or-
çamento para alimentação escolar.

 Durante a cerimônia de lança-
mento do Plano Safra Agricultura 
Familiar, nesta semana, a presidenta 
da República, Dilma Rousseff, ao ob-
servar que o Pnae é um dos instru-
mentos fundamentais para dar con-
tinuidade à produção do agricultor 

NE tem mais estabelecimentos agrícolas 
Segundo afirmou Sivaldo Ra-

mos dos Santos, extensionista da 
Emater-PB, o segmento agricultura 
familiar detém, atualmente, 20% 
das terras do Brasil, e responde 
por 30% da produção global. “Em 
alguns produtos básicos da dieta 
dos brasileiros, os agricultores fa-
miliares são responsáveis por apro-
ximadamente 40% do valor bruto 
da produção agropecuária, 80% 
das ocupações produtivas agrope-
cuárias e parcela significativa dos 
alimentos que chegam à mesa dos 
brasileiros, como o feijão (70%); a 
mandioca (84%); a carne de suínos 
(58%); de leite (54%); de milho 
(49%); e de aves e ovos (40%)”, es-
clareceu o técnico agrícola. 

Estes produtores, prossegue 
Sivaldo dos Santos, têm sofrido um 
processo de redução nas suas ren-
das, chegando à exclusão de traba-
lhadores rurais ao redor de 100.000 
propriedades agrícolas por ano, de 
1985 a 1995, aponta o IBGE no Cen-
so Agropecuário 1995/96. 

“Boa parcela deste processo de 
empobrecimento pode ser explicada 
pela pouca oferta e pela baixa quali-
dade dos serviços públicos voltados 
para os mesmos, os quais poderiam 
viabilizar a inclusão socioeconômi-
ca destes agricultores. Isso levou, 
no passado, a aceitar como uma 
realidade lamentável, que os agri-
cultores familiares são construções 
sociais cujo alcance depende dos 
projetos em que se envolvem e das 
forças que são capazes de mobili-
zar para implementá-los”, advertiu 
Sivaldo dos Santos. Conforme o ex-
tensionista da Emater-PB,o Nordes-
te é a região brasileira que detém a 

familiar no país, explicou a amplia-
ção do programa. “Nós temos muito 
interesse que a agricultura familiar 
seja o grande fornecedor. Primeiro, 
porque diminui o custo de distri-
buição, pois geralmente o agricultor 

está ali no entorno. Segundo, porque 
cria vínculos comunitários. E tercei-
ro, pela qualidade dos produtos da 
agricultura familiar”, explicou.

 O Plano Safra tem como objeti-
vo o fortalecimento da agricultura fa-

miliar, responsável pela produção de 
70% dos alimentos consumidos pela 
população brasileira  e considerado 
um setor essencial para o desenvol-
vimento do país, gerando empregos 
e renda no campo. Entre as medidas 

e ações a serem anunciadas está a 
ampliação do crédito aos produtores, 
dos serviços de assistência técnica e 
extensão rural (Ater), da cobertura 
de renda, e da garantia de preços e 
de comercialização.

Agricultores familiares ocupam 20 das terras do país atualmente e são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira 

Quando se estuda a agricul-
tura é possível identificar a exis-
tência de diversos tipos de pro-
dutores, que se diferenciam por 
suas condições socioeconômicas, 
por suas tomadas de decisão e 
pela maneira que empregam suas 
práticas agrícolas. Tal diversidade 
é capaz de ser identificada numa 
mesma categoria de produtores, 
podendo-se diferenciá-los pela 
forma de acesso a terra, ao crédi-
to rural, às políticas públicas e re-
cursos naturais, da mesma forma 
que não apresentam o mesmo ní-
vel de capitalização, modo de or-
ganização e relacionamento com 
os agentes das categorias sociais 
que mantêm em seu entorno. 

Mesmo que se compreen-
dam os sistemas de cultivo, cria-
ção e de transformação, isola-
damente, a atividade agrícola é 
bastante complexa, por combinar 
os diferentes recursos à disposi-
ção do agricultor com um diversi-
ficado conjunto de práticas agrí-
colas. Até mesmo a unidade de 
produção agrícola especializada 
e que pratica a monocultura pode 
ser dotada de complexidade e di-
versidade. Assim, a evolução de 
cada tipo de produtor e de siste-
mas de produção é determinada 
por um complexo conjunto de 
fatores ecológicos, técnicos, so-
ciais e econômicos relacionando-
-se ao longo da história (Incra/
FAO, 1999). Sistemas produtivos 
diversificados e processos gradu-

ais de intensificação das práticas 
agrícolas são normalmente mais 
compatíveis com a lógica da gran-
de maioria dos agricultores fami-
liares (Lamarche, 1998). 

Nessa lógica, a diversidade de 
culturas num sistema produtivo 
permite o melhor aproveitamento 
dos recursos naturais disponíveis 
e a escolha de culturas que maxi-
mizem a utilização da força-de-tra-
balho familiar (de produtos com 
maior agregação de valor) se tor-
na mais vantajosa. Adicionalmen-
te, a produção na propriedade de 
insumos e bens intermediários 
(intensidade interna) evita uma 
maior dependência ao mercado, 
onde predominam relações as-
simétricas. Ao mesmo tempo, a 
agricultura familiar se caracteriza 
por sua forte capacidade de adap-
tação às evoluções do ambiente 
econômico em que se insere.

A agricultura familiar do Se-
miárido da região nordestina sofre 
de forma mais acentuada a restri-
ção ocasionada pela qualidade dos 
recursos naturais disponíveis   a 
água, principalmente, e o acesso 
a terra. Assim, a forma de acesso 
e a qualidade dos recursos natu-
rais influenciam decisivamente os 
sistemas produtivos adotados e 
condicionam a relação desses pro-
dutores com o mercado. A maioria 
dos produtores familiares do Se-
miárido explora estabelecimentos 
rurais com área inferior a 5 e 20 
hectares (81%).

Produção apresenta diversidade 

Produtos de feiras livres têm origem em sua maioria em núcleos familiares

maior parcela dos estabelecimentos 
agrícolas familiares do país (49,7%), 
comparado com as demais regiões. 
Esses estabelecimentos detêm tam-
bém a maior fração da área (31,6%), 
mas não há uma participação cor-
respondente no valor bruto da pro-
dução (apenas 16,7%). 

“O Nordeste é a região que a 
apresenta a menor área média por 
estabelecimento na agricultura fa-
miliar (17 ha) e a segunda menor 
na agricultura patronal (269 ha), 
com valores bastante inferiores 
às medias do país (26 e 433 ha, 
respectivamente). Em geral, são 
agricultores com baixo nível de es-
colaridade e diversificam os pro-
dutos cultivados para diluir custos, 
aumentar a renda e aproveitar as 
oportunidades de oferta ambiental 
e disponibilidade de mãode obra”, 
comenta Sivaldo dos Santos. Ele 

disse que o segmento agricultura 
familiar tem papel crucial na eco-
nomia das pequenas cidades, isto 
é, 4.928 municípios têm menos de 
50 mil habitantes e destes, mais de 
quatro mil têm menos de 20 mil ha-
bitantes. “Estes produtores e seus 
familiares são responsáveis por 
inúmeros empregos no comércio e 
nos serviços prestados nas peque-
nas cidades”, esclareceu.

 A melhoria de renda deste seg-
mento, continua Sivaldo dos Santos, 
por meio de sua maior inserção no 
mercado tem impacto importante 
no interior do país e nas grandes 
metrópoles. A inserção no mercado 
e no processo de desenvolvimento 
depende de tecnologia e condições 
político-institucionais, representa-
das por acesso a crédito, informa-
ções organizadas, canais de comer-
cialização, transporte e energia.



Por merecimento

O PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA 
Luciano Mariz Maia foi promovido por merecimen-
to ao cargo de subprocurador-geral da República 
e já está atuando em Brasília, DF.

O ilustre paraibano é membro do Ministério 
Público Federal desde 1991, onde foi procurador 
chefe regional dos Direitos do Cidadão na Pro-
curadoria Regional, procurador-chefe da PRR-5, 
é mestre de Direito Público pela Universidade de 
Londres e doutor em Direito pela UFPE. 

Além disso, um estimado amigo de longas 
datas e um excelente fotógrafo!
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Sarau poético na Esma
UM VERDADEIRO SARAU POÉTICO foi em que se 

transformou o lançamento do livro “Matizes Poéticas”, 
das escritoras Berenice Paulo Neto, Fátima Pessoa e 
Amélia Rocco Massa, com ilustrações do arquiteto Antônio 
Cláudio Massa. 

O evento foi realizado no auditório da Esma com 
declamação de poesias e a participação do grupo musical 
de Agmar Dias Pinto, composto pelos amigos e amantes 
da boa música Manoel von Söhsten, Ronaldo e Salete 
Cantalice, Valderedo e Mércia Nunes, Hélio Oliveira, Glória 
Costa, Custódia Magalhães, Fátima Lima e Yêda do Valle.

A solenidade foi comandada pelo presidente da Esma, 
desembargador Saulo Benevides, e contou com as presen-
ças da desembargadora Fátima Bezerra, que apresentou 
a obra, do presidente da União dos Escritores da Paraíba, 
Ricardo Bezerra, do desembargador aposentado Júlio Paulo 
Neto, do jornalista Wills Leal, do conselheiro do TC, Glerys-
ton Holanda e Aparecida, do médico Josélio Paulo Neto e 
Gracinha, da professora Vera Medeiros, entre tantos outros 
amigos e familiares das escritoras.

Melhor Idade

ESTÁ MARCADA 
para a próxima sex-
ta-feira, 13, a reunião 
mensal do Clube da 
Melhor Idade Cidade 
Verde, que tem na 
presidência, Elma Vir-
golino. 

Será na sede da 
entidade, no bairro do 
Miramar e, na ocasião, 
será apresentado um 
pacote turístico de um 
passeio nos dias 25 e 
26 deste mês, à Pou-
sada Paixão, em Nova 
Jerusalém, PE.

Woman´s club
A PRESIDENTE do Woman´s Club of João 

Pessoa, Laís Arruda, convidando as associadas 
para a reunião mensal no próximo dia 11, às 17h 
na sua residência. Na ocasião, serão tratados 
assuntos relacionados ao XXVII Encontro Nacio-
nal dos Woman´s Clubes, que será realizado em 
setembro, na cidade de Jaboticabal, no Estado 
de São Paulo.

Jornalista Wills Leal, desembargador Júlio Paulo Neto e juiz Onaldo 
Queiroga

Berenice Paulo Neto, Fátima Bezerra, Fátima Pessoa e Amélia Rocco Massa
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AS COMEMORAÇÕES  do Dia Internacional do Co-
operativismo vão acontecer hoje no Ponto de Cem Réis, 
promovido pelo Sistema OCB/SescoopPB.

Na Paraíba, as cooperativas, dos mais diversos 
ramos, reúnem 46 mil associados e a Unimed JP, que 
é a maior delas, estará presente no evento com uma 
equipe da Secretaria de Promoção da Saúde e também 
o Departamento de Negócios da Cooperativa.

Sras. Nora Maia, Rejane 
Laroca de Sá e Jeana 
Rodrigues Eloy, em-
presário Wilson Marti-
nez, dentista Giovana 
Cavalcanti, médicas Ana 
Emília Garcia e  Luciana 
Medeiros, advogado 
Moacyr Arcoverde, 
secretárias executivas 
Cida Silva e Daniela 
Rabelo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“A mulher mais idiota pode 
dominar um sábio. Mas é 
preciso uma mulher ex-
tremamente sábia para 
dominar um idiota”

“O casamento é a única 
coisa que dá à mulher o 
prazer de uma companhia 
e a perfeita sensação de 
solidão ao mesmo tempo”

RUDYARD KLIPING HELEN ROWLAND

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Mais uma mulher vai tomar 
assento no Tribunal de Justiça da 
Paraíba. Trata-se da juíza Maria 
das Graças Morais Guedes, que 
vai assumir a vaga deixada pelo 
desembargador Nilo Ramalho, que 
se aposentou.

   O tribunal paraibano  já 
conta com as desembargadoras 
Fátima Bezerra,  a  pioneira,  e 
Nevita do Egipto.

Zum Zum Zum
   Elza Paulino, Dayse  Queirgoa, Ivan e Aglaya Costa seguem nesta segunda-feira 
para uma temporada na Europa. Na Rússia, se encontram com Zarinha e Chico Fernandes, onde 
visitam St. Petersburg.

   O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, segue na próxima semana para 
Londres. Vai a trabalho.

   O tradicional jantar dançante do restaurante Panorâmico do Clube Cabo Branco traz 
hoje como atração o tecladista Ricardo Guimarães e o cantor Almir, que está fazendo o maior 
sucesso na  casa e que deu uma “canja” na Feijunina.

Violeta e José Jaime Pessoa no lançamento de Matizes Poéticas

Memorial Tarcísio Burity
A FUNESC,  sob o comando de Lu Maia, inaugura 

amanhã o Memorial Tarcísio de Miranda Burity, em me-
mória ao saudoso ex-governador, onde consta um acervo 
de mais de 7 mil obras que inclui livros raros, coleções 
de discos em vinil, diplomas, máquina de datilografar, 
fotos e objetos pessoais doados pela viúva, historiadora 
Glauce Burity.

A cerimônia será às 17h na Biblioteca Pública “Jua-
rez da Gama Batista” seguida de concerto de quinteto 
formado por músicos da OSPB.

FOTO: Goretti Zenaide

Grande dama Maria Julinda Ribeiro Coutinho comemorou ontem 
seus bem vividos 81 anos

Cruzada Evangélica
O PASTOR Hernandes Dias Lopes, da Pri-

meira Igreja Presbiteriana de Vitória do Espírito 
Santo, está hoje em João Pessoa participando 
da Cruzada Evangélica Verdade e Vida.

Será às 19h30 no Espaço Gospel, na Av. 
Ruy Carneiro, ministrando palestra sobre o tema 
“A Palavra de Cristo para um mundo em crise”. 

Há vagas
O SEBRAE abriu inscrições para seleção de bolsistas 

para o cargo de agente do Programa de Desenvolvimento 
Regional Sustentável.

São 20 vagas para contratação imediata e 20 para o 
cadastro de reserva nas áreas agrícola, agronomia, zoo-
tecnia e medicina veterinária. O edital está no site www.
sebraepb.com.br e as inscrições são feitas na internet.

Cooperativismo

   Terminam hoje as atividades da Semana do Empreendedor Individual promovida 
pelo Sebrae Paraíba.
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Em dois meses Semob registra 243 
queixas por “queima de parada”

transporte coletivo

caí em campina Grande o 
número de consumidores 
com nomes no spc

página 16

atraso das viagens 
é o segundo motivo 
de reclamações

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Os motoristas de trans-
portes coletivos de João 
Pessoa são campeões em 
“queimar paradas”, não res-
peitando assim a vontade 
dos passageiros em se loco-
mover para algum ponto da 
cidade. Isto é o que aponta 
um levantamento de ativi-
dades desenvolvido pela 
Central de Reclamações e 
Informações (Cerin) da Su-
perintendência de Mobilida-
de Urbana (Semob). Apenas 
nos meses de abril e maio 
deste ano foram 243 regis-
tros, número considerado 
exagerado pelo diretor de 
operações do órgão, Cristia-
no Queiroz da Nóbrega.

As infrações dos mo-
toristas não se resumem 
apenas em “queimar as 
paradas”. O levantamento 
registrou, ainda em apenas 
dois meses, 110 reclama-
ções contra condutores que 
não cumprem horários es-
tabelecidos para os ônibus 
urbanos, resultando na ira 
e revolta da população que, 
em alguns casos, chega a 
apedrejar os veículos.

A conduta do motoris-
ta também tem sido muito 
questionada pelo passageiro. 
Somente no mês de maio, o 
usuário fez 23 reclamações. 
“A orientação que se dá é 
para eles receberem bem os 
passageiros, mas, para toda 
regra há exceção”, afirmou 
Cristiano Nóbrega. Frequen-
temente, a Semob realiza au-

las teóricas de qualificação de 
como tratar o usuário.

As irregularidades não 
param por aí. A Central de 
Reclamações e Informações 
(Cerin) da Superintendência 
recebeu 40 registros de mo-
dificação de itinerários dos 
ônibus, de forma leviana por 
parte do motorista e 24 re-
clamações em relação a má 
conservação dos transportes 
públicos que operam na Ca-
pital, dentre outros questio-
namentos que dizem respei-
to exclusivamente ao trânsito 
pessoense.

Um dado surpreendente 
registrado pela Semob se re-
fere a instalação da  Zona Azul 
nas ruas de João Pessoa. Nos 
meses de abril e maio passa-
do, 209 pessoas procuraram 
a Superintendência para so-
licitar a Zona Azul. “No nosso 
entendimento, este número é 
devido a insatisfação com os 
flanelinhas que cobram de 
forma abusiva por estaciona-
mento”, garantiu o diretor de 
operações do órgão, Cristia-
no Queiroz da Nóbrega.

Diante das inúmeras 
reclamações de irregulari-

dades apontadas pelos pas-
sageiros à Superintendên-
cia de Mobilidade Urbana 
(Semob), as providências, 
conforme Cristiano Queiroz 
sempre são tomadas. “No 
caso da queima de parada, 
quando tomamos conhe-
cimento, imediatamente 
nossa Central informa à fis-
calização que, na maioria 
das vezes, acompanha o mo-
torista para saber se ele vai 
continuar não parando nas 
paradas quando solicitado. 
Comprovado a irregulari-
dade, a empresa é acionada 

e, em muitos dos casos, até 
multada”, alegou.

Para o diretor de opera-
ções da Semob, os passagei-
ros que se acharem prejudi-
cados podem efetuar suas 
reclamações no próprio ór-
gão, na  BR 230, Km 25 – Cris-
to Redentor  ou através dos 
telefones (83) 3218-9314/ 
9315. Outras reclamações 
também poderão ser feitas 
pelo 0800 281 1518 no horá-
rio compreendido entre  8h 
às 17h ou ainda através do 
endereço eletrônico semob@
joaopessoa.pb.gov.br.

O trabalho de pin-
tura de áreas do Cen-
tro Histórico da Capital 
pelo projeto “Tudo de 
cor para você”, parceria 
entre a Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
(PMJP), por meio da Co-
ordenadoria do Patrimô-
nio Cultural (Copac), e a 
Tintas Coral, já está com 
70% dos serviços finali-
zados. A expectativa é de 
que o Centro esteja com 
as novas cores ainda no 
final deste mês.

Até este domingo 
(8), as ruas Maciel Pinhei-
ro, Cândido Pessoa e 5 de 
Agosto receberão a pin-
tura final. Segundo a dire-
tora da Copac, Rosângela 
Toscano, depois dessas 
três ruas serem pintadas, 
receberam um retoque 
e serão liberadas. “O tra-
balho de revitalização já 

está em estágio final. A 
Rua Maciel Pinheiro ainda 
terá alguns trechos pinta-
dos e depois partiremos 
para o Lyceu Paraibano, 
que será a última fase do 
trabalho”, explicou.

A diretora de Pla-
nejamento disse que o 
cronograma inicial pre-
via a entrega total da 
revitalização nas primei-
ras semanas de julho, 
mas, devido às chuvas, 
os serviços foram inter-
rompidos. “Houve dias 
que choveu bastante em 
João Pessoa e a pintura 
teve que ser interrompi-
da. Também houve locais 
onde só se podia traba-
lhar nos fins de semana, 
para não comprometer a 
fluidez do trânsito. Mas, 
apesar desses contratem-
pos, vamos conseguir en-
tregar o Centro Histórico 

Pintura dos casarões do Centro Histórico 
da Capital prossegue até o final do mês

tudo de cor

todo pintado ainda neste 
mês”, afirmou.

projeto
Os trabalhos do pro-

jeto “Tudo de cor para 
você” começaram no iní-
cio do mês de maio, com 

a preparação dos locais 
para a revitalização, de-
pois de uma reunião com 
os proprietários dos imó-
veis do Centro Histórico.

 No dia 1º de junho, 
para celebrar a chegada 
do projeto a João Pes-

soa, a cantora Daniela 
Mercury, madrinha da 
edição, fez um show no 
Busto de Tamandaré, em 
Tambaú. Antes do show, 
na Praça Antenor Na-
varro, foi realizado um 
“mutirão da pintura”.

O trabalho de revitalização dos casarões da região central de JP já está em fase final

Além da “queima de parada”, usuários de transportes coletivos reclamam da conduta adotada por muitos motoristas na Capital

Foto: ortilo antônio

Foto: divulgação

No período de 
9 a 21 deste mês, o 
Ponto de Cem Réis 
vai se transformar em 
um jardim, com a 8ª 
edição do Festival das 
Flores de Holambra. 
O evento é fruto de 
uma parceria entre 
a Associação Benefi-
cente Casa da União 
e o Centro Espírita 
Beneficente União do 
Vegetal, com o apoio 
da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa 
(PMJP). Aberto ao 
público das 8h às 18h, 
o festival terá entra-
da franca.

Realizado desde 
2007 em João Pessoa, 
o Festival das Flores 
de Holambra vai co-
mercializar mais de 
200 espécies de plan-
tas e flores ornamen-
tais. Entre as diversas 
espécies expostas es-
tarão orquídeas, vio-
letas, jasmins, lírios, 
cravos, samambaias, 
cactos, tulipas e tuias.

Quem visitar o 
festival também terá 
a oportunidade de 
conhecer plantas exó-
ticas, como as carnívo-
ras, bonsais, begônias, 
lisianthus, bromélias e 
orquídeas. Todas se-
rão vendidas a preços 
populares.

 
oficinas
Nesta edição, a 

novidade é que serão 
oferecidas duas ofi-
cinas gratuitas, uma 
sobre cultivo básico 
de bonsais e outra 
sobre cuidados bási-
cos com orquídeas. 
Os inscritos receberão 
informações sobre 
como regar, podar, 
transplantar e adubar 
adequadamente as 
plantas, além de indi-
cação do melhor local 
para cultivá-las.

“As pessoas sem-
pre perguntam como 
cuidar adequada-
mente das plantas, 
então as informações 
que serão dadas são 
a forma que encon-
tramos para orientar 
melhor quem presti-
gia o festival”, disse o 
organizador do even-
to, Ricardo Canella. 
Os interessados nas 
oficinas devem falar 
com Diego Dias, du-
rante o festival.

Um dos objetivos 
do evento é arreca-
dar recursos para dar 
continuidade às ati-
vidades de assistên-
cia social na comu-
nidade de Engenho 
Velho, na zona rural 
da Capital.

Festival de 
flores começa 
segunda-feira
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Polícia Militar orienta a população
sobre segurança pessoal e familiar

AÇÕES PREVENTIVAS

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Polícia Militar da Paraí-
ba está realizando um trabalho 
de conscientização com a po-
pulação quanto a sua seguran-
ça pessoal e familiar. O Coman-
do-Geral, cumprindo seu papel 
na prevenção da segurança aos 
cidadãos, tem oferecido dicas 
essenciais  de segurança com 
procedimentos básicos em al-
gumas situações enfrentadas 
no dia a dia, apresentando as 
principais formas de condutas 
e medidas que cada cidadão 
deverá adotar para aumentar 
sua proteção pessoal e de seus 
familiares. 

São dicas para assaltos a 
residências, assaltos a veícu-
los, assaltos em caminhadas, a 
mulheres desacompanhadas e 
dicas para andar nas ruas com 
segurança. “Inicialmente, a po-
pulação tem que se prevenir. 
Se deve evitar andar em ruas 
escuras, não dividir locais com 
pessoas estranhas e, quando 
se sentir inseguro, é bom sem-
pre acionar o 190”, relatou o 
coronel-PM Américo Estrela, 
comandante do Policiamento 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa que engloba 36 
municípios.

No caso de evitar um as-
salto a residência, a Polícia 
Militar orienta que se deve fi-
car sempre atento ao chegar 
ou sair de casa, pois, essas são 
as horas mais propícias para 
roubos e sequestros. Segundo 
o oficial, não se deve deixar 

A corporação oferece dicas 
essenciais com procedimentos
básicos em algumas situações

janelas e portões abertos inu-
tilmente. “Os delinquentes se 
valem dos nossos descuidos”, 
finalizou Américo.

            
Ocorrências
A Polícia Civil da Paraíba 

instaurou somente nos seis 
primeiros meses deste ano 70 
inquéritos policiais para apu-
rar assaltos e roubos com au-
toria desconhecida apenas na 
Grande João Pessoa. Quinze 
desses casos, segundo o dele-
gado Francisco Basílio Rodri-
gues, da Delegacia de Crimes 
Contra o Patrimônio (Roubos 
e Furtos) são considerados 

de alta repercussão, devido a 
forma como se praticou o fato 
delituoso, bem como em re-
lação às vítimas, muitas delas 
envolvendo pessoas de grande 
referência no Estado.

O descuido das vítimas, 
segundo a polícia, tem sido um 
dos principais motivos para 
o aumento das estatísticas de 
assaltos e roubos às pessoas 
e residências. “É bom lembrar 
que esses números são apenas 
desta Delegacia, pois as Dele-
gacias Distritais também re-
gistram, com muita frequência, 
tipos destes delitos”, afirmou a 
autoridade policial.

Os bairros mais nobres, a 
exemplo de Manaíra, Tambaú, 
Cabo Branco, Intermares, Bes-
sa e adjacências são os locais 
onde os bandidos mais procu-
ram para a prática do delito, de 
acordo com a polícia. O período 
de festas é o momento melhor 
para a ação. “Em muitas das 
vezes as pessoas vão se diver-
tir e deixam as casas sozinhas, 
fáceis de alvos dos ladrões”, ga-
rantiu o delegado.

Francisco Basílio enume-
rou várias dicas de como se 
prevenir contra a ação desses 
bandidos. Segundo ele, se faz 
necessário uma melhor segu-

rança na residência, de prefe-
rência segurança eletrônica; 
as mulheres devem evitar a 
exibição de joias e peças de 
valores; muita cautela ao sair 
de casa; evitar guardar di-
nheiro em casa e portar sem-
pre valores financeiros; não 
andar com objetos valiosos, 
principalmente tecnológicos; 
evitar parar no trânsito com 
os vidros do carro abertos, 
dentre outros. “A população 
paraibana não pode se limi-
tar apenas à segurança públi-
ca. Deve fazer sua prevenção 
pessoal”, afirmou o delegado 
Francisco Basílio.

O coronel Américo Estrela apresentou várias dicas que podem contribuir para garantir a segurança das pessoas durante situação de risco

Fotos: Ortilo Antônio

Cooperativismo: 
sistema lembra 
dia internacional 
com atividades

O Dia Internacional do 
Cooperativismo será come-
morado hoje e a Paraíba tem 
bons motivos para lembrar 
a data. Em 2011, o número 
de cooperativas do Estado 
subiu 10% sobre o ano ante-
rior – 6º maior índice do país 
e 3º do Nordeste, segundo a 
pesquisa Panorama do Coo-
perativismo no Brasil, divul-
gada em abril. Outra boa ra-
zão é a iniciativa da ONU, que 
instituiu 2012 como “Ano 
Internacional das Cooperati-
vas”. Para celebrar tudo isto, 
o Sistema OCB/Sescoop-PB 
promoverá um evento com 
prestação de serviços, expo-
sição de produtos e atrações 
culturais, das 8h às 12h de 
hoje, no Ponto de Cem Réis.

A comemoração contará 
com uma estrutura formada 
por 13 tendas, nas quais a 
população será atendida gra-
tuitamente pelas seguintes 
entidades: Corpo de Bombei-
ros (massoterapia, medição 
do índice de massa corpórea 
e dicas de primeiros socor-
ros); Senac (cortes de cabe-
lo); Unimed (verificação de 
pressão arterial e teste de 
glicemia); Hemocentro (co-
leta 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 io-
gurte e queijo).

O Sebrae e os progra-
mas Empreender Paraíba e 
Cooperar contarão com um 
balcão de atendimento para 
realizar esclarecimentos e 
tirar dúvidas dos empreen-
dedores. As cooperativas de 
crédito da central Sicoob 
Nordeste, FederalCred e 
Unicred João Pessoa divul-
garão seus serviços e produ-
tos financeiros. Também ha-
verá exposição de produtos 
naturais fabricados pela co-
operativa Mulheres em Ação 
e divulgação dos serviços da 
Codisma.

O Dia Internacional do 
Cooperativismo contará, ain-
da, com o apoio da Polícia 
Militar que, além do policia-
mento, participará da aber-
tura com sua banda marcial. 
Ao longo da manhã, a anima-
ção ficará por conta do grupo 
multicultural “Paraíba, Sim 
Sinhô”.

“Este evento é uma 
oportunidade de dar vi-
sibilidade aos produtos e 
serviços das cooperativas 
paraibanas, que têm con-
tribuído para o desenvolvi-
mento social e econômico 
do Estado. Esperamos que a 
comunidade pessoense pos-
sa participar e conferir esta 
demonstração do que o coo-
perativismo tem a oferecer à 
Paraíba”, destaca o presiden-
te do Sistema OCB/Sescoop-
-PB, André Pacelli.

O Comando-Geral da 
Polícia Militar lançou, na 
manhã de ontem, no Con-
junto Funcionários I, em 
João Pessoa, mais uma edi-
ção da Operação Nômade. 
Cerca de 200 homens esta-
rão durante todo este fim 
de semana intensificando 
a segurança pública no 
bairro e região circunvizi-
nha. A meta é combater o 
crescimento da marginali-
dade, tirando de circulação 
pessoas conhecidas de alta 
periculosidade que causam 
transtornos à população.

Até segunda-feira, o 
forte efetivo estará pre-
sente em ruas e avenidas 
de forma intensificada, 
inclusive, com policiais 
do BPTran – Batalhão de 
Policiamento de Trânsito, 
fiscalizando motoristas e 
vistoriando automóveis 
sobre suas procedências. 
“O combate ao uso do ál-
cool no volante também 
será fiscalizado a rigor”, 
afirmou o coronel Euller 
Chaves, comandante ge-
ral da corporação.

O lançamento da 
Operação Nômade acon-
teceu na Praça Lauro 
Wanderley, no centro do 
Conjunto Funcionários I 
e contou com a presença 

de todas as modalidades 
de policiamento da cor-
poração. 

Na oportunidade, o 
coronel Euller parabe-
nizou todos os policiais 
militares pelo trabalho 
realizado no combate ao 
crime, bem como enal-
teceu a diminuição dos 
índices de criminalidade 
em toda a Paraíba.

“Esta operação será 
realizada durante todo fi-
nal de semana e tem como 
objetivo intensificar a pre-
venção e repressão de 
práticas delituosas, bem 
como apreender entorpe-
centes e objetos ilícitos, 
além de cumprir manda-
do de prisão”, assegurou 
o comandante- geral da 
PM, acrescentando que 
“a operação é desenvol-
vida simultaneamente em 
toda a Paraíba, e vem con-
tribuindo de forma eficaz 
para a redução satisfató-
ria dos índices de crimina-
lidade”.

Com a implantação da 
operação, semanalmente,  
na Paraíba, os números 
mostram que os índices 
de criminalidades vêm di-
minuindo com o trabalho 
integrado das Polícias Civil 
e Militar.

PM lança nova edição da operação Nômade

O lançamento da operação aconteceu ontem, no Conjunto Funcionários I, em João Pessoa

Apreensão de drogas: 
No primeiro trimestre foram encaminhados ao Instituto de Po-
lícia Científica  126,188 quilos de drogas. O número é quase o 
dobro dos 72,920 quilos que foi apreendido no mesmo período 
do ano passado. Ao longo de 2011, foi apreendida mais de meia 
tonelada de drogas. 

Armas apreendidas: 
Nos dois primeiros meses de 2012, a polícia apreendeu 254 
armas na Paraíba, 70% a mais do que no mesmo período do 
ano passado, quando foram retiradas de circulação 150 armas. 
Ao longo de 2011, foram apreendidas 2.179 armas no Estado. 
Crimes Violentos Patrimoniais (CVP): 
A polícia registrou queda consecutiva de CVP em João Pessoa. 
Entre o 5º e o 6º semestre de 2011 aconteceu uma queda de 
23%. Entre último bimestre do ano e o primeiro de 2012 acon-

teceu mais uma queda, de 13%.
• 5º bimestre de 2011: 1.119 CVP 
• 6º bimestre de 2011: 859. 
• Primeiro bimestre de 2012: 743 casos 

Roubo a Banco:
Os crimes contra instituições bancárias caíram 40% no pri-
meiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano 
passado na Paraíba. Os roubos com explosões caíram 60%. 
Recuperação de Veículos:
Os roubos a veículos em João Pessoa caíram 12% em 2011 em 
relação a 2010. De 770 os registros caíram para 678. Dos rou-
bados no ano passado, 44% foram recuperados.
No primeiro trimestre de 2012, 61% dos veículos roubados ou 
furtados em João Pessoa foram recuperados. Das 149 ocorrên-
cias, 92 resultaram na apreensão dos veículos.

DADos DA oPERAÇÃo



Paraíba atinge 94,10% da meta da 
Campanha Nacional de Vacinação

POLIOMIELITE

Até ontem, 277.788 
crianças foram vacinadas 
em todo o Estado

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Polio-
mielite atingiu até ontem, na 
Paraíba, 94,10% da meta e 
vacinou 277.788 crianças me-
nores de cinco anos de idade. 
A meta em todo o Estado era 
vacinar 295.190 crianças. Das 
14,1 milhões de crianças que 
formam o público alvo, quase 
13 milhões já foram imuniza-
das em todo o país. O número 
representa 91,65% de todos 
os menores de até 4 anos, 11 
meses e 29 dias. 

Pais e responsáveis ti-
veram até o final da tarde de 
ontem para levar suas crian-
ças aos postos de vacinação, 
cuja campanha foi encerrada 
ontem. Em todo o Brasil, o de-
sempenho por grupo de ida-
de, até o momento, foi melhor 
entre os menores de um ano 
de idade, atingindo 97,86%, 
o que representa mais de 2,8 
milhões de crianças. Santa Ca-
tarina, Rio de Janeiro, Goiás e 
Paraná já superaram a meta 
de vacinação. 

Os estados e municípios 
que não conseguirem atingir a 
cobertura vacinal ideal, devem 
avaliar a necessidade de con-
tinuar a vacinação até cum-
prirem a meta proposta pelo 
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Ministério da Saúde, que é de 
95% de cobertura. O Minis-
tério da Saúde repassou 21,2 
milhões de doses da vacina 
para as secretarias estaduais 
e municipais de saúde. Além 
disso, o Ministério também 
repassou R$ 37,2 milhões, por 
meio do Fundo Nacional de 
Saúde aos fundos dos estados 
e dos municípios para opera-
cionalização das campanhas.

Poliomielite
A paralisia infantil é uma 

doença infecto-contagiosa 
viral aguda que atinge princi-
palmente crianças de até cin-
co anos. É caracterizada por 
quadro de paralisia flácida de 
início súbito, principalmente 
nos membros inferiores. Sua 
transmissão ocorre pelo Po-
liovírus, que entra pela boca. 
Ele é carregado pelas fezes 
e gotículas expelidas duran-
te a fala, tosse ou espirro da 
pessoa contaminada. Falta 
de higiene e de saneamento 
na moradia, além da concen-
tração de muitas crianças em 

um mesmo local favorecem a 
transmissão.

O período de incubação 
(tempo que demora entre o 
contágio e o desenvolvimento 
da doença) é geralmente de 7 
a 12 dias, podendo variar de 2 
a 30 dias. A transmissão tam-
bém pode ocorrer durante o 
período de incubação.

O último caso da doen-
ça no país foi registrado em 
1989, na Paraíba. Em 1994, 
o país recebeu da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
o certificado de eliminação 
da doença. Embora não haja 
circulação do vírus no Brasil, 
neste ano, 16 países registra-
ram casos de paralisia infantil 
e, em três deles, a doença é 
endêmica: Afeganistão, Nigé-
ria e Paquistão. Por isso, para 
evitar a reintrodução do vírus 
no Brasil, é fundamental a 
manutenção da vacinação.

A aplicação das gotinhas 
tem como objetivo manter 
o Brasil na condição de país 
certificado internacional-
mente para a erradicação da 
poliomielite, estabelecendo 
proteção coletiva com a va-
cinação de todas as crianças 
menores de cinco anos no 
mesmo período. Esta estra-
tégia também permite a dis-
seminação do vírus vacinal 
no meio ambiente, ajudando 
a criar a imunidade de grupo. 
É importante ressaltar que 
não existe tratamento para a 
pólio, apenas a prevenção por 
meio da vacina. A Secretaria de Ad-

ministração Penitenciária 
da Paraíba, em parceria 
com a Secretaria Estadual 
de Saúde, implantou no 
Presídio Regional de Pa-
tos uma unidade de saúde 
com ambulância que tam-
bém atenderá unidades 
prisionais de Sousa e Caja-
zeiras.

O serviço de saúde 
atende a portaria intermi-
nisterial nº 1.777/03, de se-
tembro de 2003, que visa 
incluir a população carce-
rária no SUS.

A equipe da unidade 
de saúde, que trabalhará 
20 horas semanais, será 
composta por médico, en-
fermeiro, odontólogo, psi-
cólogo, assistente social, 
técnico de enfermagem 
e assistente de cirurgião 
dentista. Suas atividades 
serão estendidas ao Pre-
sídio Feminino de Patos, 
faltando definir os dias de 
atendimento às internas, 
bem como a todos os pro-
fissionais que trabalham 
no sistema prisional.

O primeiro trabalho 

dessa equipe será fazer 
um diagnóstico mais preci-
so da saúde dos detentos.

Ziza Maia, gerente 
executiva de ressocializa-
ção da Seap, disse que os 
apenados ainda são muito 
discriminados devido ao 
preconceito incorporado 
pela sociedade cultural-
mente. No Brasil, informa 
Ziza, as doenças mais cor-
riqueiras existentes nos 
presídios são a tuberculo-
se e as sexualmente trans-
missíveis.

“A superlotação nas 
carceragens contribui para 
o agravamento e transmis-
são dessas doenças. O go-
verno estadual vem atu-
ando com capacitação das 
unidades do Programa de 
Saúde Prisional para que 
os profissionais possam 
atuar de forma mais efeti-
va e alcançar os resultados 
almejados”, explicou Ziza 
Maia.

Na Paraíba são mais 
de 8 mil apenados, dos 
quais mais de mil estão 
em processo de ressociali-
zação, estudando dentro 

das unidades prisionais, 
outros, que cumprem o 
pena em regime semia-
berto e aberto, trabalham 
e são remunerados.

Fruto de 11 convênios 
com instituições parceiras 
são ofertados cursos pro-
fissionalizantes em várias 
áreas. Três novos cursos 
serão implantados no pró-
ximo ano a partir de con-
vênio com o Departamen-
to Nacional Penitenciário 
(DPN), entre ele um de pa-
nificação que funcionará 
em Patos.

Para isso, o Presídio 
Romero Nóbrega está pre-
parando uma estrutura 
adequada para a monta-
gem de uma oficina em 
que os detentos aprede-
rão a arte da panificação. 
A produção servirá para a 
própria alimentação deles.

A Gerência de Resso-
cialização Penitenciária 
trabalha com cinco eixos: 
trabalho, educação, saú-
de, família e cultura, para 
levar humanização às uni-
dades prisionais e aos fa-
miliares dos internos.

Presídios de Patos, Cajazeiras e 
Sousa ganham unidade de saúde

PARCERIA

Cerca de cem produto-
res rurais dos municípios de 
Monteiro, Zabelê, Sumé e Pra-
ta serão beneficiados com a 
construção de um abatedouro 
de frangos que vai fortalecer o 
comércio desse produto. Uma 
equipe do Projeto Cooperar 
está analisando as condições 
técnicas para a obra, que tam-
bém deve beneficiar os mu-
nicípios vizinhos. Mais de R$ 
400 mil serão investidos.

“Neste momento, esta-
mos avaliando o melhor local 
para a construção do abate-
douro, verificando as neces-
sidades primordiais relacio-
nadas à obra e aproveitando 
para conhecer de perto a ati-
vidade que já é praticada na-
queles municípios, mas que 
precisa ser fortalecida”, decla-

rou o gestor do Projeto Coo-
perar, Roberto Vital. A análise 
é feita principalmente no mu-
nicípio de Monteiro, que ser-
virá de polo para a constru-
ção do abatedouro e que deve 
atrair o frango produzido em 
toda a região. 

De acordo com Rober-
to Vital, a produção atual é 
vendida apenas no municí-
pio de origem ou no máximo 
em locais próximos. A ideia é 
profissionalizar a atividade, 
reforçar a produção e assim 
expandir as vendas. “Hoje, os 
frangos são abatidos de for-
ma manual e não há muitos 
equipamentos voltados ao 
que é produzido. A intenção 
do Governo do Estado é tor-
nar tudo mais prático, me-
cânico e com possibilidades 

de fazer a produção chegar a 
todo o país”, disse.

“Nós queríamos profis-
sionalizar a produção e assim 
ter condições de expandir o 
mercado. Infelizmente, faltava 
orientação e dinheiro. A cons-
trução do abatedouro será 
muito importante nesse sen-
tido”, avaliou Clemilda Inácio 
da Silva Bezerra que é produ-
tora de frango e secretária de 
Agricultura do Município. Ela 
disse que há quatro anos os 
produtores começaram a se 
capacitar pelo Sebrae, de olho 
na concorrência do mercado.

A previsão é de que a 
construção do abatedouro 
de frangos comece nas próxi-
mas semanas, já que o prazo 
de entrega da estrutura é de-
zembro deste ano. 

Projeto Cooperar vai beneficiar 
100 produtores rurais do Cariri

ABATEDOURO DE FRANGOS

População carcerária do Presídio de Cajazeiras será beneficiada com serviços de saúde

FOTO: Divulgação

Estão abertas até o dia 
11 de julho as inscrições 
para seleção de bolsistas 
para o cargo de agente do 
Programa de Desenvolvi-
mento Regional Sustentá-
vel (DRS). 

O edital prevê 40 vagas, 
sendo 20 para contratação 
imediata e 20 para cadastro 
de reserva. O valor mensal 
da bolsa é R$ 1 mil e tem du-

ração de 12 meses. A sele-
ção é realizada pelo Sebrae 
Paraíba e a Fundação Banco 
do Brasil.

De acordo com o geren-
te de Agronegócios e Ter-
ritórios do Sebrae Paraíba, 
Antônio Felinto Neto, po-
dem participar da seleção os 
profissionais das áreas agrí-
cola, agronomia, zootecnia e 
medicina veterinária. “São 

necessários conhecimentos 
sobre word, excel, internet 
e capacidade de articulação 
e comunicação com a co-
munidade, além de ter co-
nhecimento e experiência 
na caprinocultura e, prefe-
rencialmente, residir em um 
dos municípios da área de 
abrangência do projeto”.

O edital está no site: 
www.sebraepb.com.br ou 

http://www.hagg.com.br/
sebrae/selecao2012adrs.
pdf e as inscrições são feitas 
exclusivamente pela inter-
net através do e-mail: sele-
caoadrs@pb.sebrae.com.br. 

O candidato concorrerá 
à vaga pertinente ao polo 
para o qual optou no ato da 
inscrição. O processo seleti-
vo consiste em duas etapas 
e destina-se a agentes para 

atuação nos 19 municípios 
do Cariri paraibano inte-
grantes do programa DRS da 
Caprinocultura, que atende 
a 600 famílias de produto-
res rurais da agricultura fa-
miliar. 

O projeto é uma ação do 
Sebrae Paraíba em convênio 
com a Fundação Banco do 
Brasil (FBB) e o Banco Na-
cional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES).
Os agentes classificados 

atuarão em Monteiro, Sumé, 
São João do Cariri, Serra 
Branca, Prata, Amparo, São 
Sebastião do Umbuzeiro, Za-
belê, Cabaceiras, Boqueirão, 
Caturité, Riacho de Santo 
Antônio, Barra de São Mi-
guel, Gurjão, Santo André, 
Ouro Velho, Desterro, Passa-
gem e Quixaba.

Sebrae lança edital com vagas para bolsistas
EM 19 MUNICÍPIOS

“O último caso 
da doença no 
país foi regis-
trado em 1989, 
na Paraíba”
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Paraíba CAMPINA

Pela cidade

Cai número de consumidores no SPC
EM CAMPINA GRANDE

Criança de Pernambuco é transferida de helicóptero de 
Caruaru para Hospital de Trauma de Campina Grande

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campina Grande 
– CDL voltou a comemorar 
a antecipação da primeira 
parcela do décimo terceiro 
salário, por parte do Gover-
no do Estado, pago no mês 
de junho.

De acordo com comer-
ciantes de vários setores 

Com a antecipação do 13º,  
consumidores aproveita-
ram para quitar dívidas

Na última quinta-feira, 
uma criança de três meses 
foi transferida do Hospital 
Regional do Agreste, em Ca-
ruaru, para o Hospital de 
Trauma de Campina Grande. 
Os médicos afirmaram que o 
bebê apresentou um proble-
ma de infecção respiratória 
grave e acometido com uma 
parada cardiorrespiratória. 

Luzia Barbosa da Silva, 
29 anos, dona de casa, contou 
que o seu filho necessitava  
com urgência de um suporte 
hospitalar mais avançado. “Os 
médicos me informaram que 
o hospital no Estado de Per-
nambuco encontrava-se com 
uma superlotação o que re-
sultou na falta de vagas na UTI 
infantil. Sendo assim, o meu 
filho foi transferido para Cam-
pina Grande”, disse a mãe. 

“O bebê ao chegar ao 
hospital apresentou uma 
bronquiolite, uma inflamação 
viral no pulmão e a situação 
complicou com a existência 
da pneumonia. Posteriormen-
te, houve uma complicação 
cirúrgica rompendo o pul-
mão. Com isso, foi necessária 
uma drenagem do tórax. Seu 
estado é estável, mas ainda 
corre riscos de vida”, explicou 
o diretor-geral do Hospital de 
Trauma de Campina Grande, 
Geraldo Medeiros. 

A viagem foi realizada 
através de um helicóptero 
disponibilizado pela Polícia 

Calmaria 

O primeiro dia oficial da campanha eleitoral deste ano 
começou discretamente em Campina Grande. Os barulhentos 
carros de som tocando os jingles dos candidatos costumam ser o 
primeiro indício mais efetivo de que a campanha começou, mas 
muitos poucos apareceram. 

Preocupação 

A saúde do ex-governador Ronaldo Cunha Lima voltou a se 
agravar. A informação, desta vez, foi repassada por Ronaldo Filho, 
no Twitter. “Ao lado do poeta, que infelizmente à noite apresentou 
uma piora. Uma sedação leve o mantém dormindo agora. Estamos 
todos em oração”, afirmou.  

De volta 

A ex-prefeita Cozete Barbosa, que governou Campina Grande 
entre os anos de 2002 e 2004, apresentou pedido de registro de 
candidatura à Justiça Eleitoral. Cozete, quando prefeita da cidade, 
era filiada ao Partido dos Trabalhadores. Atualmente, a ex-gestora 
está nos quadros do PSC. 

Possibilidade 

O pesquisador e 
jornalista Xico Nóbrega 
revelou que a Casa do 
Gonzagão, que foi montada 
no Parque do Povo para 
visitação do público 
durante o Maior São João 
do Mundo, poderá mesmo 
ser transformada em um 
equipamento itinerante. De 
acordo com o pesquisador, 
tudo vai depender do 
aporte de recursos para 
manutenção do projeto, 
que encantou o público 
no Parque do Povo. Todas 
as noites, filas enormes 
se formavam em frente ao 
espaço, instalado no lado 
oposto à entrada principal 
do complexo. 

Discussão 
 

O Departamento de 
Geografia da UEPB promove, 
na próxima quarta-feira, 
a palestra “Capitalismo e 
crise global: os efeitos dessa 
dinâmica para o Brasil”. 

A atividade será 
realizada em parceria com 
a Associação dos Geógrafos 
Brasileiros - subseção de 
Campina Grande (AGB-
CG). 

Perspectiva

O evento acontecerá 
às 18h30, no auditório do 
Centro de Cultura e Arte. O 
palestrante será o professor 
doutor Zeno Soares Crosset. 
Segundo a organização, 
será apresentada uma 
interpretação acerca das 
profundas alterações 
econômicas e geopolíticas 
vividas nesse início de 
milênio.

História 

A Casa do Gonzagão 
reproduz o cenário da 
humilde morada de 
Januário, pai do Rei do 
Baião, Luiz Gonzaga, na 
cidade de Exu, estado de 
Pernambuco. Foi nessa 
casa que o Velho Lua viveu 
seus anos de infância no 
interior pernambucano. 
No equipamento, além 
de réplicas idênticas de 
instrumentos e figurinos 
do músico nordestino, até 
a oficina de sanfona de 
Januário foi reproduzido. 
Além disso, painéis de 
cerca de três metros de 
altura narram a vida de 
Luiz Gonzaga, em ordem 
cronológica. 

l OPOrtuNIDADe 

De acordo com a assessoria da UFCG, uma vaga para 
engenheiro agrícola foi acrescida pela Universidade ao 
concurso público de técnico-administrativos, cujas provas 
serão realizadas no dia 16 de setembro. O edital específico 
para o cargo foi publicado no Diário Oficial da União da última 
quinta-feira, dia 5, e as inscrições – realizadas exclusivamente 
pela internet - começam a partir das 9 horas do próximo 
dia 10, indo até as 23h59min do dia 8 de agosto, quando se 
encerram as dos demais cargos. 

l NíveIs 

Ao todo, são 86 o número de vagas para o concurso da UFCG. 
Os cargos a serem preenchidos abrangem todos os níveis: 
fundamental, médio e superior. Para o nível fundamental são 
10 vagas; para o médio, 35; já para o nível superior são 41. 
Mais informações no site da UFCG. 

efeito

O projeto de volta da ex-prefeita Cozete Barbosa, 
que quer retomar sua trajetória política pela Câmara 
Municipal, pode esbarrar nas instâncias judiciais por 
conta de dezenas de processos que a política responde 
referentes à época em que administrou Campina 
Grande. 

Phillipy Costa
Especial para A união

Um pedreiro suspeito de ter abusado sexual-
mente da própria mãe foi espancado no presídio do 
Serrotão e está internado em estado grave no Hos-
pital de Trauma de Campina Grande. Antônio Regi-
naldo do Nascimento é suspeito de ter estuprado e 
violentado sua mãe, uma idosa de 74 anos de idade 
no distrito de São José da Mata.

Conforme a polícia, ele teria chegado em casa 
bêbado e batido em sua mãe. Em seguida, teria vio-
lentado a mulher. A irmã foi quem denunciou o pe-
dreiro à polícia.

A Polícia Civil informou que o suspeito teve a 

prisão preventiva decretada pelo juiz Criminal da ci-
dade e foi detido enquanto prestava depoimento. 
No momento em que o mandado de prisão foi apre-
sentado ele teria confessado o crime. 

Ao ser levado para o Hospital de Trauma de 
Campina Grande o médico cirúrgico, Amauri Filho, 
contou que o paciente chegou em estado de coma. 
“Ao decorrer dos exames, foi detectado que ele ti-
nha um trauma de crânio. Foi feito o passo a passo 
para a tomografia e posteriormente encaminhado 
ao centro cirúrgico. Seu estado de saúde é conside-
rado delicado e grave”, informou o médico. 

Filho suspeito de estuprar a mãe 
é espancado no presídio do Serrotão

vIOLÊNCIA

da economia campinense, 
além de aquecer o setor no 
período de São João, dado 
comprovado com o aumento 
de 10% nas vendas do mês 
passado, o dinheiro extra no 
bolso da população fez com 
que os consumidores quitas-
sem dívidas antigas.

A consequência da an-
tecipação do 13º foi perce-
bida em outras estatísticas, 
a exemplo da diminuição, 
registrada na casa dos 31%, 
no número de consumidores 
que tiveram o nome incluído 
no serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC).
Em 2012, 948 devedo-

res passaram a integrar a 
lista, enquanto no mesmo 
período do ano passado o 
número chegou a 1,365 mil.

“Muitas foram as van-
tagens da primeira parcela 
do décimo sendo paga em 
junho. Louve-se portanto a 
atitude do Governo Estadu-
al e de algumas prefeituras 
da região de Campina Gran-
de. Com o dinheiro extra, as 
pessoas quitaram seus débi-
tos, ao tempo que realizaram 
novas compras”, analisou o 

empresário Tito Motta, pre-
sidente da CDL-CG.

Apesar da queda no índi-
ce de devedores, as informa-
ções apontam uma redução 
na quantidade de reabilita-
ções de crédito se compara-
dos os meses de junho deste 
ano sobre o ano passado. O 
número de exclusões do SPC 
caiu 22% em Campina Gran-
de, durante todo o mês de 
junho. Apenas 628 pessoas 
tiveram seus nomes regula-
rizados após quitarem suas 
dívidas. Em junho de 2011 
foram 809.

trAtAMeNtO De urGÊNCIA

Rodoviária Federal (PRF) de 
Pernambuco e durou cer-
ca de 30 minutos. A mãe do 
bebê mostrou-se satisfeita 

com o atendimento hospi-
talar. “Médicos, enfermeiros 
e todos os profissionais do 
hospital estão de parabéns. 

Deram total assistência ao 
meu filho e acredito que a sua 
recuperação será de sucesso”, 
comemorou Luzia Barbosa.

Kalyenne Antero 
Espercial para A união

Foto: Divulgação

A viagem foi realizada através de um helicóptero disponibilizado pela PRF de Pernambuco



Juízes alertam sobre internet e som 
propaganda eleitoral

Período de publicidade dos 
candidatos foi aberto ontem 
e Justiça orienta órgãos

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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estado de saúde do 
ex-governador ronaldo 
Cunha lima se agrava
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De acordo com o calen-
dário da Justiça Eleitoral, a 
campanha de rua foi liberada 
desde ontem, mas, na prática, 
os candidatos a prefeito e ve-
reador pouco se movimenta-
ram no primeiro dia de cam-
panha. O deputado estadual 
Guilherme Almeida (PSC), da 
coligação “Campina Grande 
Ideal”, fez corpo a corpo nas 
ruas centrais da cidade e con-
versou com vendedores am-
bulantes. Artur Bolinha (PTB) 
e Sizenando Leal (Psol) man-
tiveram reuniões com asses-

Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

A campanha já está nas 
ruas e foi por causa disso 
que, ontem, os juízes da Pro-
paganda de Rua, Eduardo 
José de Carvalho Soares, e da 
Propaganda de Mídias, Iná-
cio Jairo Queiroz de Carvalho, 
reuniram representantes do 
Detran, Semob, Sudema e 
de alguns  candidatos para 
alertar sobre a utilização dos 
equipamentos de divulga-
ção, especialmente carro de 
som que sempre tem sido o 
principal alvo de denúncias 
e também sobre internet que 
ainda é uma novidade para 
alguns candidatos que dis-
putam a eleição.

“Carro de som tem um 
horário e não pode ficar pa-
rado nas proximidades de 
escolas, hospitais e reparti-
ções de trabalho”, adverte o 
juiz Eduardo José. “O candi-
dato que utilizar site que não 
esteja cadastrado na Justiça 
Eleitoral pode ser multado 
em até R$ 30 mil”, completa 
Inácio Jairo, que também co-
ordenou a reunião no Cartó-
rio da 76ª Zona Eleitoral, no 
Tambiá.

Eles disseram que candi-
datos a prefeito, vice-prefeito 
e vereador e os cidadãos de 
modo geral já estão autoriza-
dos a utilizar carros de som, 
realizar comícios e veicular 
propaganda eleitoral na in-
ternet e na mídia, mas que, 
para isso, precisam ficar aten-
tos as determinações da legis-
lação eleitoral.

A multa para os proprie-
tários de carro de som que 
desobedecerem a Propagan-
da Eleitoral é igual a esta-
belecida pela legislação do 
trânsito em geral, mas, para 
os candidatos que o serviço 
de som estiver trabalhando, 
a pena varia entre R$ 5 mil e 
R$ 25 mil. “As multas contra 
os candidatos não serão per-
doadas e, para o proprietário 
do carro, os prejuízos não 
são menores porque terá o 
veículo apreendido e ficará 
sem seu ganha pão”, advertiu 
o magistrado.

Ele disse que em face da 
própria quantidade e de sua 
popularidade, o carro de som 
será um dos equipamentos 
mais fiscalizado e acompa-
nhado pela Justiça no decorrer 
dessa campanha que se inicia, 
isso porque são sempre mui-
tas as denúncias de que ator-
mentam escolas e hospitais e 
também prejudicam muito o 
trabalho das pessoas nos mais 
diversos tipos de repartições.

O juiz Eduardo José de 
Carvalho Soares lembrou 
que os horários permitidos 
são os mesmos, das 8h às 
22h, mas que isso pode so-
frer alterações de lugar pra 
lugar e dependendo também 
das condições. “Um dado im-
portante por exemplo é que, 
parados perto de escolas e 
hospitais, os carros de som 
não podem ficar”, disse.

Ele observou que as pes-
soas que trabalham com esse 

tipo de equipamento nor-
malmente já têm tempo de 
dedicação e podem ajudar e 
serem ajudadas pelo próprio 
fato de, este ano, não ter ha-
vido mudanças na legislação.

“Diante disso, partimos 
do princípio de que todos já 
conhecem as regras do jogo 
e de que já sabem muito bem 
o que podem e o que não po-
dem fazer”, afirmou o magis-
trado que, na reunião com 
as representações do Detran, 

Sudema e Semob também 
tratou dos cuidados da Le-
gislação sobre propaganda 
eleitoral nas árvores, postes, 
muros, prédios e logradouros 
públicos de um modo geral.

Ele comentou que uma 
campanha política sempre 
altera muita coisa na cidade, 
mas que os próprios candi-
datos devem ser os primei-
ros a procurar contribuir no 
sentido de que a mobilidade 
urbana e as condições de si-

lêncio e de trabalho da popu-
lação sejam preservadas.

“É por isso que recomen-
damos o bom senso da parte 
de todos, especialmente dos 
candidatos e daquelas pesso-
as que trabalham com eles”, 
afirmou Eduardo José de Car-
valho Soares, ao salientar que 
“esse tipo de reunião voltará a 
acontecer no período da cam-
panha, e até mesmo em ca-
ráter emergencial se isso, no 
caso, vier a ser necessário”.

Tribunal Regional Eleitoral convoca órgãos públicos de controle ambiental e de trânsito para esclarecer regras da propaganda de rua

Corregedoria  divulga serviço de denúncia
Com o início do período 

oficial da campanha, cinco 
cartórios passaram a atuar 
diretamente com assuntos 
relacionados às eleições em 
João Pessoa e abertos às de-
núncias ou qualquer enca-
minhamento por parte da 
população.

São eles o Cartório da 1ª 
Zona Eleitoral que vai cuidar 
da parte de Mídia (3512-
1011); o Cartório da 64ª 
Zona Eleitoral que é dedica-
do a parte de Prestação de 
Contas (3512-1021); o Car-
tório da 70ª Zona voltado aos 
assuntos relacionados à Pes-
quisa de Opinião Pública; o 
Cartório da 76ª Zona Eleito-
ral, com Propaganda de Rua 
(3512-1041); e, finalmente, 
o Cartório da 77ª Zona Elei-

toral que cuida de Investiga-
ções Judiciais (3512-1051).

Para todo o Estado, o juiz 
corregedor Regional Eleito-
ral, Miguel de Britto Lyra Fi-
lho, já anunciou também um 
serviço de “denúncia online” 
já se encontra em pleno fun-
cionamento na Justiça Elei-
toral e que a população pode 
usar a qualquer momento 
que achar necessário.

O serviço, segundo o 
corregedor, foi criado por 
meio da Portaria 05/2012 
durante todo o primeiro e, 
se houver, também durante 
todo o período de campanha 
do segundo turno das elei-
ções.

O endereço é www.tre.
pb.jus.br/CRE/index.htm e 
tem por objetivo evitar a prá-

tica irregular da propaganda 
eleitoral na área de abran-
gência da Corregedoria Elei-
toral. Esse serviço funciona 
para todo o Estado e não se 
limita somente aos proble-
mas de propagada eleitoral 
em João Pessoa e é aberto a 
qualquer cidadão que esteja 
se sentindo afetado ou que 
identifica alguma irregulari-
dade dentro ou fora do âmbi-
to de sua comunidade.

“Uma vez registrada a 
denúncia, a Corregedoria a 
encaminhará ao Juízo Eleito-
ral do município em que foi 
realizada a propaganda, to-
mando por base o endereço 
fornecido pelo denunciante, 
para as providências cabí-
veis”, afirmou o corregedor 
Regional Eleitoral.

Primeiro dia de campanha é ‘frio’ em Campina Grande
pouCas atividades

Inácio Jairo Queiroz de Carvalho, 
coordenador da Propaganda de Mídia 
em João Pessoa, advertiu que a primei-
ra providência que os candidatos que 
se utilizam de internet e que querem 
criar sites devem fazer é registrar o seu 
site na Justiça Eleitoral porque as mul-
tas nessa área vão de cinco a trinta mil 
reais.

Para o juiz Inácio Queiroz, o grande 
desafio dessas eleições será a fiscaliza-
ção dos candidatos na internet, espe-
cialmente quanto ao conteúdo publi-
cado em redes sociais como Facebook, 
Orkut, Twitter.  “É nosso grande desafio 
porque a internet tem sido utilizada em 
larga escala”, afirmou ele, ao lembrar 
que os juízes paraibanos ainda estão 
aguardando uma decisão do TSE em re-
lação ao Twitter.

Ele antecipou que esse controle terá 
que ser exercido em parceria com o ci-
dadão, tendo em vista que os mecanis-
mos da Justiça ainda não são capazes de      
realizar uma fiscalização tão ampla. “As-
sim, se o cidadão ou o candidato tomar 
conhecimento de que houve abuso em 
determinado espaço, deve remeter sua 
denúncia à Justiça Eleitoral”, comentou.

Ele informou que sobre televisão e 
imprensa escrita as regras são as mes-
mas da eleição anterior, por isso espera 
ter menos problemas com candidatos 
envolvidos nas eleições deste ano. No 
caso dos anúncios na imprensa escrita, 
o permitido é até dez anúncios, por ve-
ículo, em datas diversas, para cada can-
didato, no espaço máximo, por edição, 
de 1/8 de página de jornal padrão, e de 
¼ de página de revista ou tabloides.

Site irregular pagará multa de R$ 30 mil

sores. Já o deputado federal 
Romero Rodrigues (PSDB), 
da coligação “Por amor a 
Campina”, esteve reunido 
com correligionários e alia-
dos no Sítio São João. A de-
putada estadual Daniella Ri-
beiro (PP), da coligação “Pra 
Campina Crescer em Paz”, e 
Tatiana Medeiros (PMDB), da 
coligação “Campina segue em 
frente”, não informaram suas 
agendas.

O deputado federal Ro-
mero Rodrigues conseguiu 
montar a maior coligação 
para a disputa pela Prefeitura 
de Campina Grande. Apesar 
de a chapa majoritária ser 

totalmente tucana, com o em-
presário e advogado Ronaldo 
Cunha Lima Filho como can-
didato a vice, mais onze parti-
dos estarão aliados ao PSDB. 
São eles: PSD, PSB, PRP, DEM, 
PSL, PT do B, PV, PTN, PCB, 
PRB e PPS. Os dois últimos 
partidos ainda têm impas-
ses internos e se mantêm em 
duas coligações. No caso do 
PRB, a sigla também aparece 
no bloco de Tatiana Medei-
ros, que ainda conta com PR, 
PMN, PHS, PPL e PTC. A di-
reção estadual do PRB regis-
trou a coligação com Tatiana, 
enquanto a municipal inscre-
veu com Romero.

Situação parecida com 
a do PPS, que figura no arco 
tucano e na coligação de Da-
niella Ribeiro. A pepista tem, 
ainda, em sua base PRTB, 
PSDC e PT. Nesse caso, a di-
reção municipal homologou 
a aliança com o PP, mas a 
estadual interveio e coligou 
o PPS com o PSDB. As pen-
dências serão resolvidas pela 
Justiça. Também prossegue a 
divisão interna no PT, onde 
uma ala, à revelia dos dire-
tórios municipal, estadual 
e nacional, inscreveu a can-
didatura a prefeito de Ale-
xandre Almeida, enquanto o 
bloco majoritário, com o res-

paldo dos diretórios, firmou 
aliança com Daniella.

Despesas
Juntos, os candidatos que 

pediram registro para dispu-
tar a prefeitura de Campina 
Grande têm despesas de cam-
panha estimadas em quase 
R$ 23 milhões, isso sem levar 
em consideração Alexandre 
Almeida. O candidato Romero 
Rodrigues tem a maior previ-
são, com investimentos esti-
mados em R$ 6,3 milhões. Em 
seguida, vem Tatiana Medei-
ros, com estimativa de R$ 6 
milhões, e Guilherme Almei-
da, R$ 5 milhões. Daniella Ri-

beiro surpreendeu, apresen-
tando a menor previsão de 
despesas entre os principais 
candidatos: “apenas” R$ 3,5 
milhões. Artur Bolinha esti-
pulou o teto de gastos em R$ 
2 milhões, enquanto o can-
didato do Psol, Sizenando 
Leal, em parcos R$ 25 mil. 
Apesar do imbróglio parti-
dário e das magras chances 
de disputar a eleição, Ale-
xandre Almeida (PT) estipu-
lou previsão de despesas de 
campanha em R$ 3 milhões. 
Com ele, o montante previs-
to para ser torrado na dispu-
ta majoritária beiraria os R$ 
26 milhões.

Foto: Divulgação 



Quadro de saúde de Ronaldo se agrava
internado em casa
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GERAL

ex-governador sofre com 
as complicações provocadas 
por um câncer no pulmão 

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com

O gesto louvável 
de Geraldo Amorim

O vereador Geraldo Amorim (PDT) prometeu 
no início deste ano que se não fosse candidato a 
prefeito de João Pessoa, nas eleições deste ano, pelo 
seu partido, não concorreria à reeleição na Câmara 
Municipal de João Pessoa. Muitos acharam que o 
vereador estava apenas blefando, afinal de contas a 
reeleição de Amorim seria garantida, pelo menos em 
tese. 

Mas na quinta-feira (5), último dia de registro 
de candidaturas junto à Justiça Eleitoral, o vereador, 
vendo que não teria a legenda do PDT, comunicou que 
não mais vai concorrer à reeleição, por não concordar 
com uma série de pontos. 

O primeiro deles: Amorim foi eleito em 2004 
e reeleito em 2008. Agora, em 2012, ele achava que 
poderia dar um salto maior e sair candidato a prefeito. 
O Amorim acha que a partir do terceiro mandato, o 
vereador deixa de cumprir a sua função parlamentar 
para fazer do cargo um meio de vida, uma espécie de 
emprego público forçado. 

Depois, Amorim acredita que do terceiro mando 
em diante, o vereador adquire uma série de vícios e 
passa a negociar com o Poder Executivo benefícios e 
mordomias para si, seus parentes e afilhados políticos. 
Por isso ele não aceita participar desse jogo. 

Geraldo Amorim, pelo menos até agora, fez um 
mandato coerente com seu pensamento. Policial 
federal aposentado, ele preferiu não entrar nesse jogo 
sujo da política, onde para se obter algo o sujeito vende 
a mãe e não entrega, que é para vender de novo. 

No momento em que são poucos os políticos que 
cumprem o que prometem, a atitude de Amorim é digna 
de louvor por parte da população de João Pessoa. Ele não 
quis enganar nem a si nem aos outros e deixará a Câmara 
Municipal de cabeça erguida. 

Seu gesto poderia servir de exemplo aos que 
fazem política na nossa cidade. A atividade política 
vem se degradando dia após dia e a população, o 
eleitor comum, a tudo assiste sem nada dizer, como se 
estivesse concordando com tudo e com todos. 

A Câmara de Vereadores de João Pessoa vem 
criando uma leva de vereadores, que não cresce na 
política. Muitos procuram apenas benefícios para os 
seus e nada mais.

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Caça ao voto na cidade

Desde ontem, os sete candidatos ao cargo de prefeito de João 
Pessoa estão liberados para fazer campanha de forma aberta na cidade. 
Mas devem prestar a atenção, porque os juízes que vão coordenar o 
processo já anunciaram que não permitirão abusos. Estão concorrendo 
à Prefeitura: José Maranhão (PMDB), Estelizabel Bezerra (PSB), Cícero 
Lucena (PSDB), Luciano Cartaxo (PT), Lourdes Sarmento (PCO), Renam 
Palmeira (Psol), e Antônio Radical (PSTU). 

Tem candidatos e partidos para todos os gostos.

Família forte

Não sei se o leitor prestou 
atenção na lista de candidatos em 
Campina, mas apenas a família 
Almeida apresentou três nomes: 
Alex, Arthur e Guilherme. Todos 
eles têm Almeida no sobrenome 
e pertencem a um mesmo tronco 
familiar. 

Mas também temos que 
saber: família desunida não vai 
longe na política. 

Misturou geral

No interior do Estado as 
coligações são as mais variadas. Todo 
mundo se uniu com todo mundo e 
tem aliança para todos os gostos. 
Adversários no plano nacional, DEM e 
PT se uniram em muitos municípios, 
porque as eleições municipais são 
completamente diferentes das 
eleições estaduais.

O que vale é o interesse de 
cada grupo.

Também em Campina

Em Campina Grande, o segundo maior colégio eleitoral do Estado, 
sete candidatos estão concorrendo à sucessão do prefeito Veneziano Vital 
(PMDB). São eles: Alex Almeida (PT), Arthur Almeida (PTB), Guilherme 
Almeida (PSC), Romero Rodrigues (PSDB), Daniella Ribeiro (PP), Tatiana 
Medeiros (PMDB) e Sizenando Rodrigues (Psol). A briga pela vitória, de 
verdade, é entre Daniella, Romero e Tatiana. 

Será uma disputa à altura da Serra.

O vice-prefeito de Solâ-
nea, Jucimar Cândido (PR) 
– popularmente conhecido 
como Nicinho – assumiu 
ontem o cargo de prefeito 
da cidade, após a decisão 
judicial que manteve o ges-
tor Francisco de Assis Melo, 
mais conhecido como Dou-
tor Chiquinho, afastado da 
administração pública. A 
solenidade de posse contou 
com as presenças do pro-
motor Henrique Cândido e 
do juiz Ozenival dos Santos, 
mas o prefeito afastado não 
compareceu ao evento.  

Nicinho deverá per-
manecer no cargo como 
prefeito de Solânea até a 
conclusão do processo ins-
taurado pelo Ministério Pú-

blico da Paraíba, Polícia Fe-
deral e Controladoria Geral 
da União, que deflagraram 
no último mês a Operação 
Pão e Circo. Apesar da opor-
tunidade de assumir a ges-
tão, Nicinho afirmou que a 
mudança não é motivo para 
comemoração, mas garan-
tiu que vai se empenhar 
para trabalhar bem pela ci-
dade.

A posse do novo prefei-
to foi marcada após a deci-
são do desembargador Joás 
de Brito, que deferiu na úl-
tima quinta-feira a Medida 
Cautelar impetrada pelo Mi-
nistério Público da Paraíba, 
pedindo o afastamento dos 
três prefeitos presos na 
Operação Pão e Circo, defla-

grada no último dia 28. Na 
ocasião, foram presos ainda 
os prefeitos de Sapé, João 
Clemente, e o de Alhandra, 
Renato Mendes.

Além do Doutor Chi-
quinho, a Medida Cautelar 
prevê o afastamento dos 27 
gestores e servidores que 
foram presos temporaria-
mente durante a operação, 
acusados de fraudar licita-
ções e desviar recursos pú-
blicos, dispensando o pro-
cedimento necessário para 
a contratação de serviços 
para a realização de even-
tos festivos. 

A medida determina ain-
da que as empresas envolvi-
das no esquema também es-
tão proibidas de contratarem 

serviços para prefeituras.

Em Sapé
A Câmara Municipal de 

Sapé deu posse ao vice-pre-
feito da cidade, Melciades 
Brito (PC do B) na tarde de 
ontem. Brito assumiu a pre-
feitura no lugar de João Cle-
mente Neto (João da Utilar) 
do Democratas.

João da Utilar foi pre-
so na ‘Operação Pão e Circo’ 
da Polícia Federal e a Justiça 
decretou o afastamento ime-
diato do gestor por envolvi-
mento em fraude nas licita-
ções destinadas a eventos.

O vereador Cloves da 
Pizzaria (PMDB) prepara 
um pedido de impeachment 
para apresentar na Casa.

O estado de saúde do ex-
-governador Ronaldo Cunha 
Lima, que vem lutando há 
meses contra um câncer 
no pulmão, voltou a piorar 
na madrugada de ontem. O 
poeta precisou ser sedado 
para diminuir o desconforto 
respiratório e dormir. Pelo 
Twitter, Ronaldo Cunha Lima 
Filho disse que sua família 
permanece orando pela re-
cuperação de seu pai.

“Ao lado do Poeta, que in-
felizmente a noite apresentou 
uma piora. Uma sedação leve 
o mantém dormindo agora. 
Estamos todos em oração”, 
disse Ronaldinho, no micro-
blog. Por conta do estado de 
saúde de seu pai, o senador 
Cássio Cunha Lima cancelou 

a visita agendada com o mi-
nistro das Cidades, Aguinaldo 
Ribeiro, e com o governador 
Ricardo Coutinho (PSB), em 
Campina Grande, onde discu-
tiriam sobre o Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

Ronaldo Cunha Lima 
vem recebendo atendimento 
médico na Unidade de Trata-
mento Intensivo que foi mon-
tada em seu apartamento. A 
última internação hospitalar 
do ex-governador aconteceu 
em janeiro deste ano, quan-
do o Poeta apresentou uma 
crescente instabilidade res-
piratória.

O desconforto respira-
tório surgiu após o ex-go-
vernador ser submetido, em 
dezembro do ano passado, 
a uma intervenção médica 
conhecida como pleurodese, 
no hospital Sírio e Libanês, 
em São Paulo. O procedimen-
to foi realizado após a equipe 
médica da unidade detectar 
um quadro moderado de 
derrame pleural no poeta.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) dispo-
nibilizará a partir de segun-
da-feira uma cartilha com 
orientações aos agentes pú-
blicos sobre práticas e con-
dutas vedadas durante o pe-
ríodo da campanha eleitoral 
para prefeito e vereadores. A 
Cartilha Eleitoral 2012 será 
distribuída para os funcioná-
rios em todas as secretarias, 
autarquias e coordenadorias 
municipais, além de ser dis-
ponibilizada para download 
no portal da PMJP.

Para maior transparên-
cia, o material elaborado pela 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio (Progem), em parceria 
com a Secretaria de Comuni-
cação Social (Secom), expli-
cita qual a postura adequada 
para os funcionários da ad-
ministração direta e indireta, 
principalmente aqueles que 
trabalham diretamente com o 
público. As orientações devem 
ser seguidas do dia 7 de julho 
ao dia 7 de outubro deste ano.

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB) concluiu 
o cruzamento das folhas de 
servidores públicos e cons-
tatou a multiplicidade de 
vínculos em órgãos munici-
pais e estaduais. Conforme 
levantamento realizado no 
banco de dados do Sagres, 
relativo às folhas de paga-
mento do mês de fevereiro 
2012, ficou evidenciado a 
existência de 31.161 servi-
dores em situação de acú-
mulo de cargos públicos.

O levantamento foi reali-
zado em 564 órgãos públicos 
envolvendo o Governo do Es-
tado, Assembleia Legislativa, 
Ministério Público, Tribunal 
de Justiça, prefeituras muni-
cipais, câmaras, autarquias e 
outras entidades públicas.

O presidente do TCE, 
conselheiro Fernando Catão, 
já encaminhou ofício notifi-
cando os gestores sobre es-
sas situações. Ele recomenda 
providências que deverão 
ser tomadas. 

O Tribunal informa que 
os gestores devem acessar o 
Portal do Gestor (www.tce.

pb.gov.br) para tomar co-
nhecimento da lista dos ser-
vidores que acumulam dois, 
ou mais, vínculos públicos. A 
multiplicidade desses víncu-
los representa acumulação 
de cargos, empregos ou fun-
ções públicas.

Outra recomendação do 
TCE é de que os gestores de-
vem convocar todos esses ser-
vidores com cargos acumu-
lados, para comprovação da 
compatibilidade de horários. 
Quem não estiver legalmen-
te amparado, terá que optar 
por um, ou dois dos cargos, 
conforme o caso, sob pena de 
demissão.

Novo levantamento
O Tribunal de Contas   

realizará outro levantamento 
em novembro de 2012, para 
verificar se as recomenda-
ções foram cumpridas. Caso 
a situação persista, o TCE 
abrirá procedimento especí-
fico para punir o responsável.

Fernando Catão desta-
cou que haverá uma apu-
ração para saber se houve 
omissão de gestores públi-

cos, no dever de sanear es-
sas situações. Também será 
feita um levantamento dos 
servidores que persistiram 
com acumulação indevida 
de cargos, mediante infor-
mações inverídicas aos ór-
gãos aos quais se encontram 
vinculadas.

Sem ligação
O Tribunal de Contas 

da Paraíba respondeu ofício 
da presidência da Comissão 
Parlamentar Mista de Inqué-
rito (CPMI) do Congresso 
Nacional. O TCE informou 
que nenhuma das 27 empre-
sas, questionadas pela CPMI, 
teve atuação no Estado.

A resposta à CPMI do Ca-
choeira, como é conhecida na 
mídia, foi encaminhada pelo 
presidente da Corte, conse-
lheiro Fernando Catão, no 
último dia 4 de julho. A As-
sessoria Técnica do TCE-PB 
constatou que “não constam 
relatórios e procedimentos 
instaurados, concluídos ou 
não, acerca das 27 empresas 
relacionadas pela CPMI e en-
caminhadas a este Tribunal.

TCE identifica servidores com 
acúmulo de cargos públicos

Vices assumem cargo após afastamento 
dos prefeitos de Solânea e de Sapé 

Ronaldo Cunha Lima recebe cuidados numa UTI montada em casa

PMJP orientará 
funcionários 
com cartilha 
eleitoral

Foto: arquivo



CONTRA DILMA E LULA

Dilma e Lula foram espiona-
dos pelos órgãos de inteligên-
cia após o fim da ditadura

Revelação de espionagem surpreende

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de julho de 2012

PolíticasBRASIL

Brasília (ABr) – A reve-
lação de que a presidente 
Dilma Rousseff e o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva foram espionados pelos 
órgãos de inteligência, mes-
mo após a redemocratização 
do país (durante os governos 
de José Sarney e Fernando 
Collor), “causou surpresa 
e desagrado” ao Palácio do 
Planalto. A afirmação foi feita 
ontem pelo ministro Gilberto 
Carvalho, secretário-geral da 
Presidência da República.

“Claro que causa sur-
presa e desagrado, mas é um 
tempo que a gente espera 
não viver mais no Brasil. Esta 
é a nossa expectativa, e não é 
uma prática do nosso gover-
no”, disse Gilberto Carvalho 
à Agência Brasil, ao chegar, 
na manhã de ontem, à ce-
rimônia de inauguração de 
um centro de referência para 
atendimento à população de 
rua em Brasília

A ministra de Direitos 
Humanos, Maria do Rosário, 
que também participou da 
solenidade, destacou que as 
revelações sobre casos de 

espionagem como estes, ob-
tidas nos acervos públicos 
(Arquivo Nacional, no Rio de 
Janeiro) são consequência da 
Lei de Acesso à Informação e 
do funcionamento da Comis-
são da Verdade. As duas leis 
foram sancionadas em no-
vembro do ano passado.

Segundo Maria do Rosá-
rio, a revelação de informa-
ções sobre a perseguição e a 
espionagem política à presi-
denta e ao ex-presidente “era 
o que mais esperávamos” 
com a entrada de vigor da 
lei. Para a ministra, a existên-
cia da Comissão da Verdade 
também “suscita” o surgi-
mento de informações sobre 
as investigações feitas pelo 
Estado.

Perguntada pela Agên-
cia Brasil se procurou saber 
se existem documentos a seu 
respeito, por causa de mi-
litância política, a ministra 
disse que sua “contribuição 
para a redemocratização foi 
muito modesta”. Nascida em 
1966, Maria do Rosário ti-
nha apenas 2 anos quando o 
governo baixou o Ato Insti-
tucional nº 5 (AI-5), endure-
cendo o regime inaugurado 
pelo golpe de 1964 e aumen-
tando a perseguição política 
a seus opositores.

O líder do PMDB, senador Renan Calheiros (AL), ao lado do senador Demóstenes Torres (ex-DEM, sem partido-GO) no plenário

Demóstenes diz que patrimônio é limpo
NOVO DISCURSO

O senador Demóstenes 
Torres (sem partido-GO) 
voltou a ocupar a tribuna do 
plenário para fazer sua de-
fesa na tentativa de evitar a 
cassação do seu mandato na 
quarta-feira. Demóstenes fez 
dois pronunciamentos nessa 
sexta-feira repisando os argu-
mentos usados desde o início 
da semana de que não tirou 
qualquer “proveito financei-
ro” da relação com o contra-
ventor Carlos Augusto Ra-
mos, o Carlinhos Cachoeira.

“Sou limpo, meu patri-
mônio é limpo e quem quis 
me sujar não reuniu ele-
mentos nem colocando qua-
tro delegados e dez agentes 
para me bisbilhotar, durante 
quatro anos, 24 horas por 
dia”, disse o senador goiano, 
acusado, entre outros fatos, 
de ter despesas pessoais 
pagas pelo contraventor. As 

duas falas, uma pouco depois 
das 9h e outra por volta das 
11h15, duraram cerca de 45 
minutos para um plenário 
praticamente vazio.

Grampeado pela Polí-
cia Federal em mais de 300 
conversas com Cachoeira, 
Demóstenes afirmou que o 
“vazamento criminoso de es-
cutas ilegais” pode levar às 
pessoas a especularem que 
ele seria “muito rico”. O sena-
dor disse que vive apenas do 
salário parlamentar e, mes-
mo tendo ocupado funções 
e cargos com bons salários, 
como promotor de Justiça e 
secretário de Segurança Pú-
blica, considera ter um patri-
mônio “muito pequeno”.

“O que mais tenho mes-
mo são discos. Tinha tam-
bém muitos livros, mais de 
cinco mil exemplares, mas 
dei minha biblioteca inteira 

para instituições públicas de 
Goiás”, disse. “A depressão 
que me invadiu nesse episó-
dio dos ataques à minha hon-
ra me impede de ler e ouvir 
música, os dois maiores pra-
zeres de que desfruto”, com-
pletou.

Nos dois discursos, o se-
nador goiano repetiu quatro 
vezes que está sendo vítima 
de uma “injustiça”. Mais uma 
vez desde o início da sema-
na, ele disse que as grava-
ções contra parlamentar que 
detém foro privilegiado sem 
autorização do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) é ilegal e 
que há montagens nas con-
versas interceptadas dele.

Ao contrário dos três 
discursos anteriores, Demós-
tenes detalhou em boa parte 
do primeiro pronunciamen-
to desta sexta-feira a análise 
feita pelo perito Joel Ribeiro 

Fernandes, a seu pedido, nos 
grampos. De acordo com a 
avaliação do perito, citada 
por ele, “são observados ro-
bustos indícios de edições 
nas informações acostadas 
nos autos”. “É preciso es-
perar um laudo oficial para 
reconhecer se foi feita mon-
tagem para me incriminar”, 
clamou o senador, lembran-
do que o Conselho de Ética 
negou pedido de realização 
de perícia nas gravações.

“Exerci o meu papel con-
quistado nas urnas sem me 
afastar do caminho da reti-
dão. Jamais fiz algo que en-
vergonhasse o povo do meu 
Estado que me honrou com 
seu apoio e seu voto, os meus 
amigos, a minha família ou o 
Senado da República. Nun-
ca me envolvi em nada que 
manchasse o meu currículo”, 
disse. 

Maurício Rands deverá deixar seu mandato na Câmara Federal

Polícia Federal prende o sócio 
oculto de Cachoeira em Goiás

A Policia Federal pren-
deu ontem, pela manhã, 
Adriano Aprígio de Souza, 
sob acusação de ameaçar, 
por meio de mensagem via 
e-mail, a procuradora da Re-
pública, Léia Batista de Oli-
veira, que investiga a máfia 
dos caça-níqueis em Goiás.

No processo, conhecido 
por Operação Monte Carlo, 
da Polícia Federal, os procu-
radores Léia Batista e Daniel 
Salgado denunciaram 81 pes-
soas por crime de sonegação 
fiscal, peculato, violação de si-
gilo e formação de quadrilha.

De acordo com a PF, uma 
das três mensagens ameaça-
doras, que foram recebidas 
pela procuradora, partiu da 
casa de Adriano em Anápolis, 
no interior de Goiás.

Adriano de Souza é ex-
-cunhado de Carlos Augusto 
de Almeida Ramos, o Carli-
nhos Cachoeira, apontado 
como chefe da máfia dos ca-
ça-níqueis, e que está preso 
desde o mês de fevereiro.

O ex-cunhado é apon-
tado como sócio oculto de 
Cachoeira na farmacêutica 
Vitapan, com sede em Aná-
polis. A empresa, de acordo 
com a denúncia da polícia, 
teria sido empregada na la-
vagem de dinheiro.

O delegado Raul Ale-
xandre, da PF, afirmou que 
Adriano Aprígio de Souza fi-
cará preso por um prazo de 
10 dias, por ameaça e coação 
à procuradora. Explicou, ain-
da, que poderá sair antes, a 
partir de habeas corpus (HC). 
Ou, ver o prazo de prisão am-
pliado, a partir dos novos ru-
mos das investigações.

“Rastreamos os e-mails 
e assim chegamos até o apar-
tamento do Adriano”, res-
saltou o delegado. “Lá, além 
de efetuar a prisão também 
apreendemos um computa-
dor”.

Raul Alexandre afirmou, 
ainda, que a procuradora 
vem recebendo proteção po-
licial e foi cercada por outras 

medidas de segurança
Comentou o delegado, 

Raul Alexandre, que as men-
sagens começaram a ser re-
cebidas pela procuradora no 
dia 13 de junho. Eram todas 
ofensivas, ameaçadores, e 
empregaram “palavras de 
baixo calão”, disse ele. O pri-
meiro e-mail disse, entre ou-
tras coisas: “Não sou burro, 
sei que serei identificado, 
mas vou provar que sou ino-
cente, que sou trabalhador e 
vítima ao ser equiparado aos 
demais denunciados”

No segundo, dia 23 de 
junho, o autor frisou: “Sua 
vadia ainda vamos te pegar. 
Cuidado, você e sua família 
correm perigo”

O teor e a data do tercei-
ro e-mail não foram informa-
dos. Porém, o delegado da PF 
garante que pelo menos um 
dos três e-mails foi enviado a 
partir do apartamento onde 
mora Adriano Aprígio, em 
Anápolis, distante 64 quilô-
metros de Goiânia (GO).

Jefferson diz 
que é hora de 
virar a página 
do mensalão

São Paulo (AE) - O presi-
dente nacional do PTB e pivô 
das denúncias do escândalo 
de compra de votos de par-
lamentares, conhecido como 
mensalão, o ex-deputado fe-
deral Roberto Jefferson afir-
mou à Agência Estado que 
“está na hora de se julgar o 
caso e de virar essa página 
da história”, numa referência 
ao início do julgamento do 
caso no Supremo Tribunal 
Federal (STF), previsto para 
começar no dia 2 de agosto.

Fumando um charuto no 
bar de um hotel de luxo na 
Capital paulista, o ex-deputa-
do disse estar sereno com o 
processo e pediu que os mi-
nistros do STF “não se conta-
minem pelo sentimento polí-
tico” criado pela aproximação 
do término do processo na 
Justiça. O presidente do PTB 
disse que pelo que ouviu dos 
políticos, o julgamento será 
jurídico.

O deputado federal Mau-
rício Rands (PT-PE) oficializou 
ontem seu pedido de renúncia 
do cargo. Em documento lido 
pelo deputado João Caldas 
(PSDB-AL), no exercício da 
presidência da sessão, Rands 
afirma que sai da vida pública 
e desfilia-se do partido para 
exercer “mais plenamente” a 
cidadania.

Em nota intitulada Car-
ta ao Povo Pernambucano, 
Rands argumenta que sua de-
cisão foi motivada pela pos-
tura “autoritária” da direção 
nacional do PT em relação 
à candidatura petista para a 
prefeitura de Recife, quando 
a disputa interna foi suspen-
sa em benefício do senador 
Humberto Costa (PT-PE). A 
decisão de renunciar ao man-
dato havia sido anunciada na 
última quarta-feira.

No segundo mandato 
consecutivo, Rands estava 
licenciado da Casa para exer-
cer o cargo de secretário de 
Governo de Pernambuco. 
“Depois da decisão da dire-
ção nacional do PT, impondo 
autoritariamente a retirada 
da minha candidatura e a do 

atual prefeito [João da Cos-
ta], recolhi-me à reflexão. 
Concluí que esgotei por intei-
ro minha motivação e a razão 
para continuar lutando por 
uma renovação no PT”, diz 
trecho do documento.

Na carta, Rands diz que a 
Executiva Nacional do PT co-
meteu “grave equívoco” por 
ter imposto, a partir de São 
Paulo, um candidato à prefei-
tura da Capital pernambuca-
na. “Por não terem dialogado 
com a militância do PT em 
Recife, muito menos com a 
Frente Popular, ignoraram que 
existiam alternativas, procedi-
mentais e de quadros, dentro 
do partido, que unificariam a 
frente em torno de uma candi-
datura do PT”, escreveu Rands.

Para o deputado, a medi-
da provocou danos na relação 
com o partido.  “Com a deci-
são da direção nacional do PT, 
lamentavelmente, esta unida-
de resultou rompida. Diante 
da minha discordância com 
essa ruptura provocada pela 
direção nacional do partido, 
concluí que cheguei ao fim de 
um ciclo na minha vida de mi-
litante partidário”, pontuou.

Foto: Leonardo Prado
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Deputado reuncia em 
protesto contra o PT



Líbia realiza eleições hoje e pode
mergulhar em caos generalizado

CLIMA DE INCERTEZA

Apesar da realização das 
primeiras eleições livres do 
país neste fim de semana, a 
Líbia vive um clima de incer-
teza quanto ao futuro de sua 
recém-nascida democracia e 
corre o risco de mergulhar em 
um caos generalizado, na opi-
nião de analistas consultados 
pela BBC Brasil.

 Os líbios vão às urnas 
hoje para eleger um Parlamen-
to de 200 deputados que terá 
como principal tarefa elaborar 
a Constituição do país.

 Mas, para analistas ouvi-
dos pela BBC Brasil, as eleições 
dificilmente ajudarão a melho-
rar, a curto ou médio prazo, a 
situação política e social no 
país, ainda marcado por divi-
sões e episódios de violência.

 “O governo interino tem 
falhado até o momento em 
reconstruir as instituições es-
tatais, e cada vez mais o país 
parece caminhar para um 
cenário de terra sem ou com 
pouca lei. Os líbios se mostram 
pouco otimistas vendo o pou-
co avanço em projetos para 
melhorar a vida da população”, 
enfatizou o egípcio Gamal Ah-
med, especializado em assun-
tos da Líbia do Centro de Estu-
dos Al-Ahram do Cairo.

 “O tribalismo e suas inú-
meras milícias, que não se sub-
metem ao poder do governo 
central, e a falta de segurança 
para as eleições são os princi-
pais fatores que contribuem 

para a incerteza dos líbios 
quanto ao futuro”, disse o ana-
lista independente líbio Moha-
mad al-Qashawi.

 A Líbia realiza sua pri-
meira eleição livre depois de 
42 anos de regime de Muamar 
Kadhafi, morto na guerra civil 
que eclodiu em fevereiro de 
2011, no bojo dos movimentos 
civis por reformas da chamada 
Primavera Árabe.

Falhas
O egípcio Gamal Ah-

med, do Centro de Estudos 
Al-Ahram do Cairo, citou as 
falhas do governo de Trípoli 
em dar melhores condições 
de vida para a população, e de 
cumprir promessas, como ou-
tro fator que contribui para o 
caos no país. “Muitos jovens, 
desempregados, vêm acusan-
do o governo de manipular a 
imagem do país para a comu-
nidade internacional como 
uma democracia. Há uma cres-
cente insatisfação com as au-
toridades em Trípoli”.

Segundo Ahmed, o go-
verno central tenta convencer 
seus aliados ocidentais de que 
as divisões raciais e tribais na 
Líbia são normais e funcionam 
como parte do mecanismo que 
governa o Estado. Mas, segun-
do o analista, as tensões polí-
ticas e sociais vêm tomando 
conta do país.

 “Os islamistas, ajudados 
pelas falhas do governo em 
melhorar a qualidade de vida 
dos líbios, aparecem como 
favoritos para as eleições par-
lamentares, como correu na 
Tunísia e Egito”.
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Líbios vão às urnas eleger um 
Parlamento de 200 deputados 
que vai elaborar a Constituição

A conferência de Paris sobre 
a Síria exortou ontem o Conselho 
de Segurança da ONU a adotar 
‘urgentemente’ uma resolução 
vinculante, que retome o plano 
do emissário internacional Kofi 
Annan e o acordo conquistado 
na semana passada em Genebra 
sobre uma transição política.

 Em suas conclusões, a con-
ferência de Amigos do Povo Sí-
rio, que reuniu uma centena de 
países na capital francesa, afir-
ma também que o ditador sírio, 
Bashar al Assad, deve abandonar 
o poder. Os participantes tam-
bém decidiram “aumentar mas-
sivamente a ajuda à oposição” 
síria.

 “Os participantes concorda-
ram e afirmaram claramente que 
aqueles cuja presença compro-

meteria a credibilidade da transi-
ção (na Síria) deverão ser afasta-
dos”, razão pela qual ressaltaram 
que Bashar al Assad deve aban-
donar o poder”, afirma o texto.

 Os participantes também de-
cidiram “aumentar massivamen-
te a ajuda à oposição”, em parti-
cular proporcionando “meios de 
comunicação”. A próxima reu-
nião do grupo Amigos do Povo 
Sírio acontecerá no Marrocos, e 
a Itália declarou estar disposta a 
receber a seguinte, indica o tex-
to.

Durante a cúpula, a secretá-
ria de Estado americana, Hillary 
Clinton, também pediu uma re-
solução da ONU sobre a transição 
na Síria com ameaças de sanções.

 “É necessário recorrer ao 
Conselho de Segurança e exigir 

a aplicação do plano de Genebra 
assinado por Rússia e China”, dis-
se Hillary, a respeito do acordo 
sobre uma transição política na 
Síria.

 Uma resolução sob o capítu-
lo 7 da Carta das Nações Unidas 
prevê sanções ou eventualmen-
te recorrer à força contra os que 
não respeitam o texto. “Pedire-
mos uma resolução do Conselho 
de Segurança sob o capítulo 7I 
incorporando o protocolo de 
Genebra”, declarou o chefe da 
diplomacia britânica, William 
Hague. O presidente da França, 
François Hollande, ressaltou na 
cúpula que a manutenção da vio-
lência na Síria “não salvará” o re-
gime de Assad e encorajou a co-
munidade internacional a impor 
sanções mais duras contra a Síria.

“Amigos da Síria” pedem resolução 
da ONU e a saída do ditador Assad

PELO FIM DA VIOLÊNCIA

Para o analista 
Mohamad al-Qashawi, 
de todos os fatores, o 
tribalismo é o mais pe-
rigoso para o futuro 
da Líbia. Segundo ele, 
muitos líderes tribais 
acusam os políticos do 
governo interino do 
CNT (Conselho Nacio-
nal de Transição) de se-
guir uma agenda pró-
pria e não atender aos 
interesses regionais.

“O país está sendo 
afetado por uma ca-
deia de conflitos regio-
nais tribais, em que as 
facções estão usando 
artilharia pesada uns 
contra os outros e não 
medem esforços para 
alcançar seus ganhos”.

Jabal al-Zintan, 
área montanhosa no 
oeste do país e próxi-
ma à capital Trípoli, é 
a região mais afetada 
por distúrbios tribais. E 
apesar da proximidade 
com o governo central, 
segundo al-Qashawi, 
está longe do controle 
do governo, com milí-
cias vindas de Al-Zintan 
tomando controle de 
arredores da capital. 

Como exemplo 
dos distúrbios, ele cita 
as constantes bata-

lhas entre milícias de 
Al-Zintan e ex-revolu-
cionários da cidade de 
Misrata, que fica ao 
leste de Trípoli.

Outros grupos, se-
gundo ele, completam 
o cenário tribal do país: 
os nativos Amazigh (ou 
bérberes, não árabes), 
os Tuaregs (que vivem 
nas regiões desérticas 
e eram mais alinhados 
com Kadafi), os Tebou 
(outro grupo nativo), 
além das tribos do leste, 
da região de Bengazi.

“Muitos grupos já 
foram parte do mes-
mo Exército rebelde e 
tinham uma causa co-
mum: a de derrubar 
Kadhafi. Agora, são mi-
lícias tribais que procu-
ram defender os inte-
resses de suas regiões”, 
completou o líbio.

Al-Qashawi expli-
cou que o controle a 
mão de ferro exercido 
por décadas pelo regi-
me de Kadafi garantia 
a lei e a ordem no país. 
Com o colapso do anti-
go regime e a debilida-
de do governo interino 
o país ficou sem uma 
instituição alternativa 
que zelasse pelo respei-
to de toda a população 
às leis. 

Tribalismo ameaça o país

O Parlamento da Romê-
nia votou nesta sexta-feira 
a favor de destituir o presi-
dente do país, o conservador 
Traian Basescu, por suposta 
violação contínua da Consti-
tuição, informou ao vivo des-
de a Câmara a emissora de 
notícias “Realitatea”.

Em um referendo, que 
será realizado nas próximas 
três semanas, a cidadania 
decidirá sobre a continui-
dade de Basescu, a quem o 
Governo de centro-esquerda 
acusa, entre outras coisas, de 
não respeitar a separação de 
poderes, solapar a indepen-
dência judicial e usurpar o 
papel do Executivo.

O presidente da Romê-
nia, Traian Basescu, saiu do 
Parlamento depois do voto a 
favor de sua destituição.

“O que estão fazendo 
há duas semanas não é mais 
um golpe contra o Estado de 
direito, acho que é um erro e 
que terá consequências a lon-
go prazo”, declarou durante o 
plenário Basescu, acusando a 
coalizão do governo de que-
rer controlar a Justiça e as 
instituições do Estado.

 
Preocupação europeia
A Comissão Europeia 

manifestou preocupação 
com a crise política na Romê-
nia, em particular com as 
ações que tendem a reduzir a 
independência da justiça.

 “A comissão está preo-
cupada com os atuais acon-
tecimentos na Romênia, em 
particular as ações que pa-
recem destinadas a limitar 
os poderes de instituições 

independentes, como a Corte 
Constitucional”, afirma um 
comunicado da Comissão. 

“A norma do direito, o 
equilíbrio de poderes e a 
independência do sistema 
judiciário são pilares da de-
mocracia na Europa, e indis-
pensáveis para a confiança 
mútua na União Europeia”, 
completa a nota.

“Como sabem, o gover-
no (romeno) está efetuando 
modificações da lei sobre a 
Corte Constitucional.Esta 
iniciativa causa grande pre-
ocupação no Executivo ale-
mão. A independência e a 
capacidade de ação da Corte 
Constitucional romena não 
devem ser questionadas”, 
disse.”, afirmou o porta-voz 
do governo alemão, Steffen 
Seibert. 

Parlamento da Romênia aprova 
o impeachment do presidente 

CRISE POLÍTICA México: vitória 
de Peña Nieto é 
confirmada após 
a recontagem

O candidato do PRI, Enri-
que Peña Nieto, foi ratificado 
ontem como vencedor da elei-
ção presidencial de domingo 
com 38,21% dos votos, segun-
do a contagem oficial divulgada 
pela autoridade eleitoral, resul-
tado que a esquerda afirmou 
que deve impugnar.

O candidato da esquerda, 
Andrés Manuel López Obrador, 
obteve 31,59% dos votos, en-
quanto a candidata do Partido 
Ação Nacional (PAN, no poder), 
Josefina Vázquez Mota, levou 
25,41%, de acordo com o re-
sultado oficial divulgado no site 
do IFE (Instituto Federal Elei-
toral). A contagem dos votos 
nos 300 distritos começou na 
última quarta-feira e terminou 
na manhã de ontem, com um 
atraso de um dia em relação ao 
esperado.

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, pediu uma resolução da ONU sobre a transição na Síria com ameaças de sanções

FOTO: Divulgação
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Miramar e Desportiva
vão buscar a liderança
amanhã em Santa Rita

Quatro paraibanos 
que vão disputar os 
Jogos Paraolímpicos

Paraibanos treinam para Londres
FUTEBOL DE CINCO

Quatro paraibanos que 
disputam Futebol de cinco, 
iniciam amanhã, na cidade 
de Niterói, no Rio de Janei-
ro, a fase de treinamento 
de preparação para os Jo-
gos Paraolímpicos 2012, 
que ocorrerá em Londres. 
Os atletas, convocados pelo 
Comitê Paraolímpico Bra-
sileiro integram a Seleção 
Brasileira e, recentemente, 
juntamente com outros sete 
atletas, ajudaram o país a 
conquistar o título do Desa-
fio Internacional de Madri, 
que aconteceu na Espanha.

Nomes já conhecidos 
desta modalidade esportiva 
em âmbito nacional e inter-
nacional, os paraibanos Da-
niel Dantas da Silva, Fábio 
Luiz Ribeiro Vasconcellos, 
Marcos José Alves Felipe e 
Severino Gabriel da Silva são 
integrantes da equipe Apace 
– Associação Paraibana de 
Cegos, considerado um dos 
principais clubes e, por vá-
rias vezes, responsável por 
revelar diversos talentos na 
área esportiva. Esta fase de 
treinamento vai até o dia 15 
de julho, conforme garantiu 
a Comitê Paraolímpico Bra-
sileiro – CPB.

Além de Daniel, Fábio, 
Marcos José e Severino Ga-
briel, o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro convocou tam-
bém para integrar a Sele-
ção Brasileira em Londres, 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A maior judoca pa-
raibana de todos os 
tempos, Edinanci Silva, 
está vivendo uma expe-
riência diferente em sua 
vida. Pela primeira vez, 
desde 1996, ela não vai 
participar de uma olim-
píada e vai assistir a par-
ticipação dos brasileiros 
em Londres do sofá de 
casa. Trocar os tatames 
pela televisão não foi 
uma decisão fácil, mas a 
judoca que aos 32 anos 
ainda está competindo 
nacionalmente, se diz 
bastante conformada 
com a situação.

“No começo deste 
ciclo olímpico, pensei 
que seria mais difícil fi-
car longe da seleção. 
Até por já fazer parte de 
mim essa motivação de 
buscar um resultado nas 
grandes competições. 
Mas até que estou bem 
de ficar como torcedora, 
porque a pressão para o 
atleta é muito grande”, 
disse a judoca.

Sobre a participação 
dos judocas brasileiros 
nas próximas olimpía-
das, Edinanci disse que 
não há favoritismo, ape-
sar do bom momento do 

judô brasileiro. Ela acha 
que é cedo para contabi-
lizar medalhas nos Jogos 
de Londres e pede aos 
colegas cautela.

“Os mais fortes têm 
mais chances de serem 
surpreendidos. Isso por-
que os competidores de 
menor expressão vão fa-
zer as lutas de suas vidas 
e não tem nada a perder. 
Além disso, a diferença 
é o detalhe. Se a atleta 
não está em um bom 
dia, brigou com o namo-
rado...Tudo isto conta”, 
afirmou a experiente 
atleta.

Edinanci Silva disse 
que decidiu abandonar 
as competições fora do 
Brasil, após a sua quin-
ta colocação nas olim-
píadas de Pequim, em 
2008. “Percebi que não 
tinha mais prazer em 
competir fora do Brasil. 
Chega uma hora em que 
o atleta de alto nível es-
taciona, não cresce mais 
e não consegue alcançar 
os resultados. Dessa ma-
neira, decidi que seria 
melhor lutar por aqui”, 
disse a atleta que defen-
de o São Caetano do Sul 
e também luta pela Ma-
rinha do Brasil.

A paraibana Edinan-
ci Silva, que hoje mora 

Judoca paraibana vai trocar tatame
pelo sofá durante Jogos Olimpícos

EDINANCI SILVA

O Campeonato Paraiba-
no de Basquete Adulto Mas-
culino volta com força total 
neste final de semana. Após 
um mês de paralisação, o 
Estadual marca duas parti-
das da fase final hoje e mais 
duas amanhã. 

Hoje, o Campinense Clu-
be recebe o Esporte Clube 
Cabo Branco às 16h30. An-
tes, às 15h a AABB/Lumen/
Corpore de João Pessoa joga 
diante da representação da 
Universidade Federal de 
Campina Grande. Os dois 
duelos acontecem em Cam-
pina Grande, no ginásio da 
UFPB.

Já no domingo, o con-
fronto Campina Grande x 
João Pessoa se inverte. No 
mesmo local, o Esporte Clu-
be Cabo Branco joga contra 
o time da casa, a UFCG, às 
14h30. 

Em seguida, a AABB/
Lumen/Corpore da Capi-
tal encara o Campinense às 
16h. No outro fim de sema-
na, é a vez dos times de João 
Pessoa receberem os campi-
nenses na mesma sequência 
de jogos. 

Essa fase final é com-
posta por quatro equipes 
que irão jogar entre si em 

partidas de ida e volta. Após 
os confrontos, os dois me-
lhores times se enfrentam 
nos playoffs que será uma 
melhor de três. 

O vencedor será o cam-
peão Estadual de 2012. Os 
dois finalistas terão direito 
a uma vaga para represen-
tar a Paraíba na Copa Brasil 
– Nordeste, que será no ano 
que vem.

Para o diretor técnico 
da Federação Paraibana de 
Basketball, Marcus Soares, 
essa fase final junta as me-
lhores equipes da modalida-
de. De acordo com o dirigen-
te, o nível da competição foi 
bastante bom, e essa final 
não tem favorito já que, se-
gundo ele, as equipes têm o 
nível equiparado.

“O nível da competição 
foi muito bom. Acompa-
nhei alguns jogos e posso 
garantir isso. Essas últimas 
partidas serão muito difí-
ceis, porque os times são de 
muita qualidade e todos do 
mesmo nível. Acredito que 
em todas as partidas, o re-
sultado só será definido nos 
minutos finais de jogo”, cra-
vou Marcus, acrescentando 
que o basquete paraibano 
tem evoluído bastante nos 
últimos anos, tornando as 
disputas bem mais equili-
bradas.

Campeonato Paraibano 
prossegue com 2 jogos

BASQUETE

Pedro Alves
Especial para A União 

O Brasil é um dos grandes favoritos no Futebol de Cinco e contará com a ajuda dos paraibanos nos Jogos Paraolimpicos de Londres
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Edinanci disputou as Olimpíadas de Atlanta, Sidney e Pequim

no Estado de São Paulo, 
é a atleta brasileira com 
o maior número de par-
ticipações em olimpía-
das. Ela começou a sua 
trajetória olímpica em 

1996 em Atlanta, depois 
foi a Sidney em 2000, 
Atenas em 2004 e termi-
nou a sua participação 
em jogos olímpicos em 
2008, em Pequim.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

na modalidade de Goalbal, o 
também paraibano José Ro-
berto Ferreira de Oliveira, 
atleta da Apace/PB.

Os Jogos Paraolímpicos 
são considerados. O maior 
evento paradesportivo mun-
do e está programado para 
começar no dia 29 de agosto. 
Para os paraibanos, o momen-
to é representar bem o Brasil 
na competição e trazer para o 
país a medalha olímpica. 

De acordo com o presi-
dente da Confederação Bra-
sileira de Deficientes Visuais 
(CBDV), Sandro Laina Soa-
res, o número de atleta que 
vai representar o Brasil no 
evento tem se multiplicado 
ano a ano e os resultados in-
ternacionais também estão 
aparecendo. 

“Chegamos ao fim de 
nosso ciclo. É o momento fi-
nal para cada um dos atletas 
escolhidos para defender o 
Brasil em Londres. Nossas 
modalidades estão em franca 
ascensão técnica e quantitati-
vamente”, disse ele.

O Brasil estará presente 
nos Jogos Paraolímpicos em 
três modalidades(Futebol de 
Cinco, Goalbal e Judô). No to-
tal serão 32 atletas e 18 inte-
grantes das comissões técni-
cas na delegação.

“A convocação é um mo-
mento ímpar. O atleta agora 
tem que manter a calma e a 
tranquilidade para finalizar o 
trabalho em busca do melhor 
resultado nos jogos. O objeti-
vo desse treinamento é conti-
nuar com a mesma dedicação 
para chegar em Londres e dar 
o melhor pela medalha”, con-
cluiu o presidente.



Maratonista Nailya 
Yulamanova era a 
esperança de medalha

Russas são pegas no doping
e campeã está fora dos Jogos

Campeão por
demais justo...

Hoje abro o espaço para uma análise da gran-
de conquista do Corinthians e para saudar sua 
grande nação de torcedores, que agora podem 
gritar!....Eu sou campeão e tenho passaporte.

Ninguém melhor para espessar em duas for-
mas a importância e a trajetória da conquista, do 
que meu amigo jornalista e corintiano roxo Bruno 
Filho, integrante efetivo do meu aprendizado que 
escreveu a baixo essa história...

 Vou procurar ser o mais sucinto possível e 
analisar o assunto a pedido de meu amigo Ronaldo 
Belarmino, como jornalista esportivo que sou há 
quase 40 anos e como torcedor, analisando com a 
“pena” do coração.

Dentro de campo o Corinthians mereceu a 
conquista, pois foram 14 jogos com 8 vitórias e 6 
empates, 22 gols marcados e apenas 4 sofridos, 
campeão de forma invicta, fato só ocorrido com 
o próprio Boca de 1978 e o Penarol de 1960, na 
primeira edição.

Com média de público em casa, perto dos 36 
mil torcedores sempre dispostos a empurrar a 
equipe pra cima dos adversários,  e por fim 6 vitó-
rias e apenas um empate no Pacaembu.

Junta-se agora a galeria de vencedores bra-
sileiros, ao lado do São Paulo e Santos com 3 
títulos, Cruzeiro, Grêmio e Internacional com duas 
conquistas além de Flamengo,Vasco da Gama e 
Palmeiras que ganharam uma vez. 

Segundo alguns, o Corinthians tirou o seu pas-
saporte e agora pode viajar. E por falar em viajar, 
o timão estará em Tóquio no final do ano e dispu-
tará o seu segundo título mundial, provavelmente 
contra o campeão europeu, o Chelsea.

Foram 101 anos,10 meses e 3 dias depois de 
sua fundação, e 35 anos depois da sua primeira 
partida na competição disputada lá no distante 
ano de 1977.

Bem esta foi a análise do jornalista...
Vamos com o coração agora...
Este título começou a ser ganho no dia 2 de 

dezembro de 2007, quando o árbitro apitou o final 
do jogo contra o Grêmio no olímpico e o resultado 
1 x 1, e o consequente rebaixamento para a Série 
B do brasileiro, talvez a maior catástrofe da his-
tória do clube. 

Mas que como numa catapulta,  fez o trabalho 
inverso, modificaram-se os pensamentos, criaram-
-se novas frentes de ação, o marketing atingiu o 
seu auge com a contratação de Ronaldo fenôme-
no e o time decolou.

Depois disso foram ganhos o próprio Campeo-
nato Brasileiro da Série B em 2008, o Campeonato 
paulista de forma invicta em 2009, a Copa do Brasil 
de 2009 e o Brasileiro de 2011, até que se atingisse 
o patamar de ganhar a libertadores deste ano no 
meio a uma grande turbulência.

Mesmo com a desclassificação para o desco-
nhecido Tolima em 2011 na fase de pré-libertado-
res, e mesmo com os ânimos acirrados, manteve-
-se a calma e a comissão técnica foi preservada 
com o comando do Tite.

E o resultado foi o que vimos neste 4 de ju-
lho...Inesquecível.

Para este velho e quase cansado coração 
corintiano uma certeza;  Deus pode escrever certo 
por linhas tortas de verdade, mas certamente 
escreve em preto e branco, e com uma sauda-
ção especial...este título tem um dono, na minha 
humilde opinião, e este dono não está mais aqui, 
ele mora em algum outro lugar que nenhum de nós 
sabe aonde fica ou como é, mas aonde for, estará 
repleto de felicidade. O meu saudoso e querido 
pai, jornalista Otávio Muniz, o mais doce, gentil, 
sorridente e feliz corintiano que conheci na vida, 
que mastigando os lábios e com aquele maldito ci-
garro entre os dedos deve estar gritando, com seu 
sotaque italianado dos descendentes...vai corintia, 
vai corintia!!!

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de julho de 2012

ronaldocomentarista@hotmail.com

Ronaldo
Belarmino
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Sandro Viana diz que idade não será
problema para competir em Londres

Três atletas russas, den-
tre elas a campeã europeia 
da maratona, foram banidas 
do esporte por dois anos por 
doping. A fundista Nailya Yu-
lamanova e as especialistas 
nos 800m Svetlana Klyuka e 
Yevgenia Zinurova apresenta-
ram anormalidades em seus 
passaportes biológicos, técni-
ca adotada pela Federação In-
ternacional de Atletismo (Iaaf, 
na sigla em inglês) para acom-
panhar a evolução hormonal 
dos competidores. Nos exames 
mais recentes foi identificado 
o uso de esteróides.

“Esta é a primeira vez na 
Rússia que atletas são suspen-
sos devido a anormalidades no 
passaporte biométrico. Sabe-
mos que o doping era comum 
no ciclismo, mas infelizmente 
este agora é o caso dos nossos 
atletas também. É uma grande 
perda para nossa delegação, 
mas a culpa delas foi provada 
sem margem para dúvida” dis-
se o chefe da Federação local, 
Valentin Balakhnichyoy.

As punições de Yulama-
nova e Klyuka serão contadas 
a partir de fevereiro, enquanto 
a de Zinurova começará a valer 
apenas em setembro. Mesmo 
assim, as três foram impedidas 
de disputar o Campeonato Rus-
so, que será concluído amanhã, 
e as Olimpíadas de Londres.

Em maio, o fundista por-
tuguês Hélder Ornelas tornou-
-se o primeiro atleta do mun-
do a ser punido por doping 
após a análise de seu “passa-
porte biológico”. O perfil san-
guíneo do fundista apresentou 
uma alteração considerada 
anormal em maio de 2011, e 
a Iaaf encaminhou o processo 
à Federação Portuguesa, que 
deu uma punição de quatro 
anos ao corredor. O atleta não 
recorreu ao Tribunal Arbitral 
do Esporte (TAS).

Com 35 anos, Sandro 
Ricardo Viana será um dos 
atletas mais velhos da dele-
gação brasileira de atletismo 
na disputa das Olimpíadas de 
Londres. Para alguns, a idade 
pode ser sinônimo de proble-
ma, mas para o amazonense 
não. De acordo com ele, que 
disputará o segundo Jogos da 
carreira, desta vez está mais 
preparado e quer trazer uma 
medalha - no revezamento 
4x100m ou nos 200m.

“Muita gente comentou 
que eu cheguei a ser pretensio-
so em querer ir para os Jogos 
Pan-Americanos (no México). 
Fui e consegui o título (no re-
vezamento). Em nível de idade 
sempre soube da minha situa-
ção, que é sempre diferenciada 
dos demais. Mas não é algo 
dificultador ou problema. Nós 
amazonenses somos guerrei-
ros por característica e esse es-
pírito me levou para a segunda 
Olimpíadas da minha carreira 
- ressaltou Sandro.

Nas Olimpíadas de Pe-
quim, em 2008, Sandro ficou 
em 18º lugar nos 200m e, jun-
to com a equipe brasileira, ter-
minou a prova do revezamen-
to 4x100m em quarto lugar.

- Chegamos bem próxi-

A punição da fundista Nailya Yulamanova valer a partir de fevereiro de 2013, mas está fora de Londres 

mo e não conseguimos uma 
medalha (com quarto no reve-
zamento 4x100m). Mas sabia 
que chegaria a outra olimpía-
das. Passei mais quatro anos 
muito duros. Me dediquei ao 
máximo e graças a Deus con-
segui. Estou contente, porque 
ir para uma edição dos Jogos é 
o ápice para qualquer atleta, é 
um fato histórico - disse.

E, para conseguir o “pas-
saporte”, o amazonense disse 
que fez tanta loucura, mas que 
vive o melhor momento da car-
reira.

Amazonense exibe orgu-

lhoso medalha de ouro (Foto: 
Adeilson Albuquerque) Meda-
lha de Ouro do Pan do México, 
em 2011

- Eu estou bastante relaxa-
do pelo fato de ter colocado em 
prática tudo o que eu queria. 
Busquei disputar o máximo de 
provas neste ano e conquistei 
mais títulos nestes seis meses 
de 2012 do que conquista em 
um ano, por exemplo. O nú-
mero alto de competições me 
deu mais bagagem e vontade 
de buscar novos índices - res-
saltou.

“Voltei a correr os 400m, 

disputei também o revezamen-
to 4x400m. Percebo que mui-
tos atletas dos Estados Unidos 
e da Jamaica disputam várias 
provas e acredito que esta é a 
tendência, tentar se tornar um 
atleta completo. Além disso, o 
meu espírito mais esportivo 
e isso facilita, sem cobrança. 
Acredito que voltei às minhas 
origens” completou.

Na avaliação do amazo-
nense, o revezamento 4x100m 
é um dos favoritos a conseguir 
medalha de ouro nos jogos.

“Temos chances concre-
tas de brigar pelo ouro. Mas 
para isso, temos que está bem 
concentrados”, explica.

Atualmente em São Paulo, 
Sandro está há duas semanas 
longe de Manaus e se prepara 
para algumas provas no conti-
nente europeu, antes das Olim-
píadas. O amazonense, junto 
com a delegação brasileira, 
participarão, antes de Londres, 
de provas em Portugal, Holan-
da e Alemanha. A viagem está 
marcada para hoje.

O “passaporte” para a 
disputa individual foi possível, 
porque o Diego Cavalcanti, le-
sionado, abriu mão da vaga 
dele e o manauara ficou com a 
vaga por ter índice A.

Aos 35 anos, Sandro Ricardo Viana disputa a sua última Olimpíada
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Miramar e Desportiva 
vão brigar pela liderança 
amanhã em Santa Rita

Clubes prontos para a 2a rodada
SEGUNDA DIVISÃO

Miramar de Cabede-
lo e Desportiva Guarabira 
brigarão amanhã, pela li-
derança do Campeonato 
Paraibano da Segunda Di-
visão/2012. As duas equi-
pes conquistaram vitórias 
nas estreias, contra o Santa 
Cruz de Santa Rita (2 a 1) e 
Sport Club Campina Gran-
de (6 a 1). A partida pro-
mete ser bastante acirrada 
no Estádio Teixeirão pelas 
duas equipes, com início 
marcado para as 16h. 

Estão à disposição do 
técnico Romildo Freire o go-
leiro Renato, o lateral direi-
to Sandro, além dos volan-
tes Carlos e Flavinho.   Já o 
representante guarabirense 
pode estrear alguns joga-
dores que vieram da parce-
ria com o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP). Os meias 
Caique e Léo Lima devem 
ser as atrações do time no 
primeiro jogo fora de casa 
da equipe brejeira. 

O treinador Geraldo Ci-
rino deve manter a base que 
goleou o Sport Clube Cam-
pina Grande (6 a 1).  O jogo 
mais esperado da segun-
da rodada, que acontecerá 
amanhã, será no Estádio 
Perpetão, às 16h, em Caja-
zeiras, envolvendo Atlético 
e Desportiva Picuiense. 

Na busca pela reabilita-
ção o time sertanejo coloca-
rá três aquisições no time, 
Cláudio (lateral direito), 
Cleitinho (meia) e França 
(atacante), que vieram do 4 
de Julho de Piripiri/PI. 

Além dos reforços o 
treinador Jorge Pinheiro 
fará mudanças “radicais” 
no time para conseguir a 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Desportiva Guarabira, que goleou o Sport Club Campina na última quarta-feira, entra em campo amanhã para jogar diante do Miramar, no Estádio Teixeirão, em Santa Rita
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No mês de abril deste ano, a 
Corregedoria de Arbitragem da 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), criou uma espécie de me-
canismo em que dá a instituição, 
liberdade para que se façam pes-
quisas relacionadas aos nomes dos 
árbitros que fazem parte do quadro 
nacional da CBF. Essa autorização, 
que é concedida pelos próprios ár-
bitros, serve para a comissão nacio-

nal confirmar informações que são 
passadas pelas comissões estaduais 
acerca desses árbitros.

Além dos documentos tra-
dicionais que têm que ser apre-
sentados pelos juízes, como por 
exemplo, certidões negativas dos 
cartórios criminais e civis, certidões 
do SPC e Serasa, exames médicos, 
entre outras coisas, agora, o árbi-
tro central e o auxiliar de futebol 
devem assinar uma autorização 
que dá a Corregedoria uma liber-
dade em fazer pesquisas que con-

Corregedoria começa a pesquisar a
vida dos árbitros do quadro nacional

ARBITRAGEM

firmem todos esses documentos.
De acordo com o presidente da 

Comissão Estadual de Arbitragem 
de Futebol da Paraíba (CEAF-PB), 
Miguel Félix, essa nova medida da 
CBF é válida, já que evidencia que 
a entidade se mostra preocupada 
com a idoneidade dos árbitros de 
futebol em todo o país.

“Se o árbitro não faz nada de 
errado, como deve ser, não tem 
porque temer. É muito importante 
esse tipo de atitude, pois visa tam-
bém inibir pessoas que não têm 
condição de exercer a profissão 
de árbitro de futebol de acabarem 
entrando no meio. Deselegante 
seria se não existisse a autorização 
dos árbitros para que fossem feitas 
as pesquisas”, analisou o Miguel.

Árbitro do quadro nacional da 
CBF, Renan Roberto também acha 
que a medida é interessante para 
que a entidade tenha um contro-
le maior sobre os profissionais do 
apito. De acordo com o juiz pes-
soense, esse tipo de pesquisa que 
pode ser feito pela entidade deve 
impedir problemas futuros.

“Acho uma situação normal, 
visto que a CBF irá apenas fazer 
pesquisas no seu nome, tentando 
encontrar alguma situação irregu-
lar para preservar a imagem dos 
árbitros, em relação a possíveis 
protestos em cartórios e dívidas 
em SPC e Serasa. 

Já pensou o quanto seria mais 
fácil um árbitro se corromper, vis-
to que tem uma dívida no merca-
do? Eu acho uma boa maneira de 
dar mais credibilidade aos árbitros 
para mostrar a sociedade esportiva 
que também somos responsáveis e 
temos uma vida social fora da arbi-
tragem”, observou Renan.

Todos os árbitros do quadro 
nacional, além dos paraibanos es-
tão assinando o documento. “É 
uma medida acertada e temos 
de contribuir”, disse João Bosco. 
“Não vejo nenhum problema e as-
sinei. Se é para melhorar ninguém 
tem o direito de reclamar.”, disse 
José Renato.

Pedro Alves
Especial para A União

Miguel Félix, da Comissão Estadual, diz que a medida da CBF é altamente correta

O presidente do Auto 
Esporte, Watteau Rodrigues, 
disse ontem que vai recor-
rer da decisão do Tribunal 
de Justiça Desportiva da Pa-
raíba, que determinou a sus-
pensão dele por um período 
de 180 dias da presidência 
do clube e o pagamento de 
uma multa no valor de R$ 1 
mil reais. 

Ele foi acusado de agre-
dir moralmente a honra da 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol, Rosilene 
Gomes, quando a chamou de 
enferrujada, durante uma 
entrevista. A punição ao diri-
gente foi baseada nos artigos 
243 F e 243 G.

Segundo Watteau Ro-
drigues, foi completamente 
equivocada a decisão do tri-
bunal que têve vários erros 
fáceis de contestar. “Olha, 
não tenho fórum privilegia-
do, portanto não poderia ser 
julgado diretamente pelo 
Pleno, sem passar antes pela 
Comissão Disciplinar, o que 
me daria direito de defesa, 
que foi cerciado. Segundo, 

a pessoa, Rosilene Gomes, 
“ofendida” não estava pre-
sente para fazer a declara-
ção da ofensa. E por fim, os 
artigos usados tratam do 
desporto em uma competi-
ção, quando todos sabemos 
que não foi nenhuma ofensa 
à beira do gramado, ou sobre 
qualquer competição. Foi 
sim uma crítica à gestão dela 
e a forma dela governar que 
está enferrujada arcaica.

Um outro ponto defendi-
do por Watteau é que se fos-
se um crime contra a honra, 
uma ofensa moral -o que se-
gundo ele não foi, e sim uma 
crítica -, o TJD é incompeten-
te para julgá-lo e deveria ser 
julgado pela Justiça Comum, 
como um crime civil.

O presidente do Auto 
Esporte garantiu que está 
apenas esperando o acórdão 
para recorrer ao - Superior 
Tribunal de Justiça Desporti-
va STJD, com sede no Rio de 
Janeiro, e caso não consiga 
uma vitória, vai recorrer a 
Justiça Comum. “Vocês vi-
ram aí o que aconteceu com 
o Treze, derrotando a CBF, o 
mesmo posso fazer. Que sir-
va de exemplo contra arbi-
trariedades”.

Watteau Rodrigues vai
recorrer contra punição

AUTO ESPORTE
FOTO: Marco Russo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

reabilitação. Único clube a 
estrear na competição o re-
presentante do Curimataú 
vem “recheado” de reforços 
para brigar por uma das va-
gas no Estadual do próximo 
ano. Cinco contratações de-
vem enfrentar o Terror do 
Sertão, como Emerson e Di-
ógenes (volantes), Netinho e 
Jadson (meias), Batista (ata-
cante). O treinador Reinaldo 
de Assis, o Baiano, tem uma 
base formada com atletas da 
região. 

A equipe ainda não teve 
a aprovação de seu estádio 
para as disputas da Segunda 
Divisão, mas a direção pro-
mete resolver todas as pen-
dências relacionadas aos 
laudos técnicos.



Seedorf é recebido com festa
NOVO REFORÇO DO BOTAFOGO

Contratação mais ba-
dalada do futebol cario-
ca em 2012, Seedorf teve 
uma recepção calorosa na 
manhã de ontem, em sua 
chegada ao Rio de Janeiro. 
O Botafogo improvisou um 
palanque no desembarque 
internacional do Galeão 
para o meia holandês sau-
dar os cerca de 2 mil torce-
dores presentes. Na saída, o 
jogador sofreu com o forte 
assédio e tumulto. Seedorf 
chegou ao Brasil com 1h30 
de atraso em seu voo. 

Sorridente, o meia de-
monstrou certo ar de sur-
presa com a recepção bota-
foguense. O holandês subiu 
ao palanque improvisado, 
acenou para os torcedores 
e colocou a bandeira do 
Botafogo no pescoço. Após 
seis minutos de badalação, 
ele foi embora sem falar 
nada.

O jogador de 36 anos foi 
escoltado pela Polícia Militar 
e por seguranças particulares 
do clube alvinegro. Mesmo 
assim, o tumulto foi grande e 
teve empurra-empurra na sa-
ída do craque do aeroporto. 
Segundo estimativa da polí-
cia, cerca de 2 mil torcedores 
estiveram no local.

O Botafogo confirmou 
a contratação de Seedorf 
no último sábado após 
mais de um ano de nego-
ciação - as primeiras con-
versas ocorreram em maio 
de 2011. Jogador alvinegro 
até 2014, o meia será ofi-
cialmente apresentado à 
torcida neste sábado antes 
da partida contra o Bahia, 
no Engenhão, pela oitava 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Loco Abreu
Enquanto aguardavam 

a chegada de um forte can-
didato a ídolo, os botafo-
guenses não esqueceram 
de seu mais recente xodó. A 
torcida saudou Loco Abreu 
e fez agradecimentos ao 
atacante, que está de saída 
do clube. O uruguaio acer-
tou com o Figueirense até 
dezembro de 2013. 

Apresentação será hoje 
no Engenhão durante 
partida contra o Bahia

Internacional anuncia o uruguaio 
Diego Forlán como novo reforço

O Internacional confir-
mou ontem a contratação do 
uruguaio Diego Forlán. De-
pois de uma semana aguar-
dando a desvinculação do 
atleta na Itália, o clube gaú-
cho anunciou o acerto por 
três temporadas com o ata-
cante que foi eleito melhor 
jogador da Copa do Mundo 
de 2010. A chegada ocorrerá 

no início da tarde de amanhã 
e ele estará presente no 
Beira-Rio para acompanhar 
o confronto do Colorado com 
o Cruzeiro.

Aos 33 anos, Forlán 
deixa a Europa após pas-
sagem apagada pela Inter 
de Milão. E conversava com 
o Inter há quase dois meses. 
O acerto final ocorreu entre 

segunda e terça-feira, quan-
do um advogado do clube 
gaúcho chegou em Milão. 
Além do enviado vermelho, 
o empresário Jorge Baidek 
tratou dos últimos detalhes.

Diego Forlán chega ao 
Inter apenas pelo custo 
dos salários. No acordo, 
ele receberá também parte 
através da exploração de 

sua imagem. Para obter êxito 
no plano de marketing, o 
Colorado repetirá cláusulas 
contratuais utilizadas com 
D’Alessandro recentemente.

Com Diego Forlán, o In-
ternacional chega aos cinco 
jogadores estrangeiros em 
seu elenco, que já conta com 
Guiñazu, Bolatti, Dátolo e 
D’Alessandro. 

Felipão prevê atletas 
nervosos em Curitiba

Luiz Felipe já prevê que 
seu time vai entrar no Couto 
Pereira mais nervoso do que o 
necessário na próxima quarta-
feira. Segundo ele, vários joga-
dores ainda não disputaram 
uma final nacional e isso pode 
atrapalhar o Palmeiras para 
administrar o 2 a 0 conseguido 
diante do Coritiba no primeiro 
jogo da final da Copa do Brasil,  
na última quinta-feira.

“Deveria  ter mais calma, 

mas nós já sabemos que vamos 
enfrentar um início de jogo igual 
ao que tivemos aqui, com muita 
pressão. Entre os jogadores, 
praticamente, têm aí uns 12 ou 
15 que vão decidir pela primeira 
vez um título nacional”,  desta-
cou. A ideia é trabalhar com o 
psicológico dos atletas, item que 
é muito forte em seu currículo. 
Com 13 finais em mata-mata, 
ele usará a experiência para 
tranquilizar seus atletas.

Três jogos vão movimentar hoje 
a oitava rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série A, com destaques para os 
clássicos Internacional x Cruzeiro, às 
18h30, no estádio Beira Rio e Botafogo 
x Bahia, no Engenhão, quando a diretoria 
alvinegra vai apresentar oficialmente 
seu grande reforço para a temporada, 
o atacante Seedorf, que desembarcou 
ontem no Brasil. A outra partida da rodada 
será entre o Atlético-GO x Náutico, às 21h, 
no Serra Dourada, em Goiânia.

O Brasileirão da Série A tem o 
Atlético-MG na liderança com 16 pontos 
em sete jogos, mesma pontuação do 
Vasco, vice-lider. Fluminense e Cruzeiro 
vem logo em seguida, respectivamente 
com 15 e 14 pontos.

O sábado será de bola 
rolando pela Série B do Campeonato 
Brasileiro. Cinco jogos complemen-
tam a nova rodada da competição, 
com destaques para os confrontos 
entre os times nordestino ABC 
x Vitória, no Frasqueirão, em 
Natal-RN e CRB x América-RN, no 
estádio Rei Pelé, em Maceió. Demais 
partidas serão entre América-MG 
x Atlético-PR, Bragantino x Goiás e 
Paraná Clube x Boa Esporte, na Vila 
Capanema, em Curitiba.

Três partidas 
pela Série A 

Cinco jogos 
na 2a Divisão

O meia holandês foi recepcionado como rei durante chegada ao Rio de Janeiro por uma fanática torcida que promete lotar o Engenhão durante a apresentação

Forlán chega apenas pelo custo do salário e outros valores referentes a exploração de imagem

O Palmeiras conseguiu abrir uma grande vantagem na decisão

FOTOS: Divulgação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 7 de julho de 2012

NACIONAL
e Mundo



FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012
REGISTRO NA CGE: 12-00880-2
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEI-

DA”- FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 006/2012, de 28/02/2012, 
publicada no D.O.E de 13/03/2012, torna público para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste Órgão, situada 
na Rua Prof. José Coelho, 30, centro, João Pessoa/PB, no dia 19/07/2012, às 14 horas, para a 
aquisição de hortifrutigranjeiros para o Lar da Criança Jesus de Nazaré e Padaria Nosso Pão.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, 
João Pessoa/PB, fone: (83) 3218.5386.

João Pessoa, 05 de julho de 2012.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 200312600 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012
DATA DE ABERTURA: 19/07/2012 - ÀS 10:00h.
REGISTRO CGE Nº 12-00876-2
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRAS PARA COLETA EXTERNA DE SANGUE 

PARA O HEMORREDE DA PARAIBA ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 1635/2009.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Substituta, 

Sra. Rita de Cássia Vieira de Figueiredo, nomeada pela Portaria nº 221/2012 do Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação 
acima, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa-PB ou no site 
www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: Convênio MS nº 01635/2009. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO de 08:00h às 12:00h. e de 14:00h às 18:00h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 
ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 06 de julho de 2012.
Rita de Cássia Vieira de Figueiredo

Pregoeira Substituta 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA - SERHMACT
TOMADA DE PREÇOS Nº- 001/2012

REGISTRO CGE Nº 12 00461-3 
RESULTADO FINAL

A COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT, comunica o 
resultado final da Tomada de Preços nº 01/2012 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
DE SISTEMAS INTEGRADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA 
UNIDADE DE GESTÃO REGIONAL DE CAJAZEIRAS - UGR01, tendo sido vencedora a Empresa 
GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001- 66, que 
obteve Nota Técnica = 97 pontos, Nota Financeira = 100 pontos, tendo sido o valor da proposta R$ 
370.514,00 (trezentos e setenta mil, quinhentos e quatorze reais).

Maria Navegante da Silva
Presidente CPL/ SERHMACT

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA - SERHMACT
TOMADA DE PREÇOS Nº- 002/2012

REGISTRO CGE Nº 12.00472-0 
RESULTADO FINAL

A COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECUR-
SOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT comunica o 
resultado final da Tomada de Preços nº 02/2012 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
DE SISTEMAS INTEGRADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DA UNIDADE DE GESTÃO REGIONAL DE PATOS - UGR02, tendo sido vencedora a Empresa 
GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001- 66, que 
obteve Nota Técnica = 97 pontos, Nota Financeira = 100 pontos, tendo sido o valor da proposta R$ 
569.130,00 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e trinta reais).

Maria Navegante da Silva
Presidente CPL/ SERHMACT

 
UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAÍBA LTDA - CNPJ/
CPF Nº 41.142.571/0001-48, torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1671/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 
2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Clínica de Ultrasonografia e Radiologia, na Avenida 
Dom Pedro I - Nº 138 Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-002981/TEC/LO-3003.

PAULO RODRIGO TEIXEIRA DE CARVALHO - CNPJ/CPF Nº 035.214.534-05, torna público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1712/2012 em João Pessoa, 02 de julho de 2012 - Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação 
Residencial Multifamiliar com 07 Unidades Habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual, na Rua Oscar Lopes Machado, QD 129, LT 530 - PARATIBE. Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-002502/TEC/LP-0783.

MANOEL MESSIAS DA SILVA - CNPJ/CPF Nº 033.517.737-90, torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1668/2012 
em João Pessoa, 29 de junho de 20     12 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação Multi-
familiar C/02 Unidades Habitacionais, dotado de sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica 
e sumidouro), na Rua Francisco do Nascimento, QD 94, LT 206 - PARATIBE Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-001571/TEC/LI-0641.

COMUNICADO
AGUIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.008.047/0001-27, Ins-
crição Estadual nº 16.117.341-1, comunica a perda de um (01) Talonário de Notas Fiscais Modelo 
1 de numeração 000001 a 000600, da referida empresa. Conforme Boletim de Ocorrência de 06 
de julho de 2012.

GUTEMBERG LIMEIRA DAMASCENA - CNPJ/CPF Nº 12.864.598/0001-46, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1557/2012 em João Pessoa, 20 de junho de 2012 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Bar 
com Som Mecanicamente Amplificado, no Sítio Gurugi Município: CONDE - UF: PB. Processo: 
2012-000539/TEC/LO-0520.

CABEDELO CLUBE - CNPJ Nº 09.145.566/0001-86, torna público que requereu a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
1837/2010, para a atividade de: Clube Recreativo, situado a Rua Duque de Caxias, S/N - Município: 
CABEDELO - UF: PB. Processo Nº 2012-003678/TEC/LO-3210.

SERV TRANSLOGISTICA LTDA - CNPJ Nº 08.171.343/0001-20, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental, para 
Transporte Produtos Perigosos, em todo Estado da Paraíba, Veículos Placas: NNT - 2496-RN/
NNK-5621-RN/MXT-6341-RN/HVE-9676-RN, situado a Rua Hernandes Alves Pereira, 28 - Bairro 
Planalto 13 de Meio - Mossoró/RN. Processo: 2012-003700/TEC/AA-0253.

JE CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 02.561.498/0001-97, torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1519/2012 em 
João Pessoa, 13 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de Edificação Multifamiliar 
com 60 Unidades Habitacionais na Rua Marechal Esperidião Rosas nº 114 - Expedicionários - João 
Pessoa/PB. Processo: 2012-002772/TEC/LO-2933.

DAISAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 08.734.156/0001-08, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
1425/2012 em João Pessoa, 6 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio a 
Varejo de Automóveis, camionetas e utilitários, com serviço de manutenção e reparação mecânica 
e venda de peças e acessórios para veículos, na BR 230 KM 18, Estrada de Cabedelo - Em frente 
a Loja Caioca - Município: CABEDELO - UF: PB. Processo: 2012-001108/TEC/LO-2464.

COMUNICADO
JOSÉ LEANDRO NAZÁRIO DE SOUSA - CNPJ N° 11.501.308/0001-37  e Insc. Estadual n° 
16.164.874-6, comunica a perda de um (01) Talonário de Notas Fiscais de numeração 000201 a 
000250, da referida empresa, conforme Boletim de Ocorrência.

CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.127.069/0001-55 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de operação nº 
1382/2012 em João Pessoa, 1 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: COMÉRCIO 
A VAREJO E POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, PEÇA E ACESSÓRIOS E PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, TROCA DE 
ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS. Na RUA CLÓVIS ROLIM - Nº 2001 Município: JOÃO PESSOA 
- UF: PB. Processo: 2012-001071/TEC/LO - 2459

RIOEX - INTER-RIO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA - CNPJ Nº 12.679.155/0001-85 Torna 
público que a SUDEMA  - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1503/2012 em João Pessoa, 13 de Junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para atividade de : 
LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAÍBA COM PÁ MECÂNICA E UTILIZAÇÃO DE DRAGAS. 
NUMA ÁREA DE 144,5 ha, DOS QUAIS, UTILIZA-SE 75 ha, REFERENTE AOS PROCESSOS 
DNPM Nº 846.156/1998, 846.201/1998, 846.202/1998. NO LEITO DO RIO PARAÍBA - ZONA RU-
RAL, Município: CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - UF: PB. Processo: 2012-002387/TEC/LO - 2787.

JP CAVALCANTI OPERADORA PORTUÁRIA LTDA - CNPJ/CPF N° 08.301.250/0001-73 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de 
Operação n° 1014/2011 em João Pessoa, 14 de junho de 2011 - Prazo 730 dias. Para a atividade: 
Descarga de bobina de ferro do navio e transporte rodoviário do pátio do porto de Cabedelo - PB 
para fábrica COMAFAL (Comércio Industrial de Ferro e Aço Ltda) no Cabo de Santo Agostinho - PE. 
Na (o) - PORTO DE CABEDELO - RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Município: CABEDELO - UF: 
PB. Processo: 2010-005314/TEC/LO/-1890.

M&M CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 10.905.215/0001-05 Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 1697-2012 em João Pessoa, 29 de junho 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 15 UNIDADES COM ÁREA 730 DE 820,28 m². Na(o) - AV 
NATAL, S/N - PLANALTO DA BOA ESPERANÇA  -  Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. PROCES-
SO: 2012-003030/TEC/LO-3020

 CONCEP IND. DE CONCRETO CELULAR DA PARAIBA LTDA- CNPJ/CPF N° 11.147.241/0001-
84, Torna publico que à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 1691/2012 em 29/06/2012. Para a atividade de FABRICAÇÃO 
DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LOCALIZADO - LOTEAMENTO CHACARAS DO CONDE S/N 
LOTES 05,06 E 07, QD 02 - MUNICÍPIO: CONDE- CEP: 50000-000 - UF: PB. Processo: 2012-
002878/TEC/LO-297

HF ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 02.260.706/0001-18 Torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Insta-
lação nº 1700/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL COM 2.196 UNIDADES RESIDENCIAIS 
COM REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO-
TOS - ETE. Na - BR-230/ KM 471. Município: SOUSA - UF: PB. Processo: 2012-003368/TEC/LI-1515.

HF ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF Nº 02.260.706/0001-18 Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 1699/2012 em João Pessoa, 29 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: CONJUNTO HABITACIONAL COM 2214 UNIDADES. Na - RODOVIA BR-230/ KM 343 - ZONA 
RURAL. Município: PATOS - UF: PB. Processo: 2012-003369/TEC/LI-1516.

CONSTRUTORA TROPICAL LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.984.077/0001-02 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instala-
ção nº 1717/2012 em João Pessoa, 02 de junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM 30 (TRINTA) PAVIMENTOS E SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO INTERLIGADO A REDE PÚBLICA DA CAGEPA. Na - Rua Poeta 
Luis Raimundo B. de Carvalho, 403 Qd. 503 - Jardim Oceania. Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2012-002278/TEC/LI-1413.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). JETRO ALVES FERREIRA, CPF(MF) Nº 414.456.004-
04, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3104000000040230379117, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). JOSE FRAZAO DA SILVA, CPF(MF) Nº 051.688.694-
08, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3108000000031870373715, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). MARIA JOSE COSTA LUNA, CPF(MF) Nº 341.493.174-
53, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3108000000040230252664, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). ORLANDO LIMA DA MATA, CPF(MF) Nº 262.440.044-
34, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3108000000031870449436, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA, CPF(MF) Nº 
826.934.804-00, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000040230324827, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). THIAGO LOPES VITAL, CPF(MF) Nº 010.995.344-
45, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato nº 
3104000000040230440177, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 
com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). VANIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAGA, 
CPF(MF) Nº 759.438.404-00, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas 
em aberto do contrato nº 3104000000040230436706, cujo valor será devidamente corrigido da 
data do seu vencimento até a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios 
devidos, conforme previsto no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para 
pagamento da importância mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida 
judicial cabível, objetivando a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA

CLÍNICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.392.985/0001-07, 
torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 2329/2011 em João Pessoa, 28 de setembro de 2011 - Prazo: 730 dias. 
Para a atividade de: Clínica Médica Especializada na Prevenção e Tratamento do Câncer através 
da quimioterapia, na Rua Rodrigues Alves Nº 375 - Prata Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB. 
Processo: 2011-004635/TEC/LO-1558.

LIEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ Nº 09.305.310/0001-99, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação, para Residencial Multifamiliar, situada a Rua Ênio Guimarães Coelho, QD. 250, LT. 
343 - Gramame - João Pessoa - PB.
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RF libera consulta ao 2º lote do IR
nesta segunda-feira

O dinheiro da restituição será 
depositado no banco indicado 
no próximo dia 16 de julho

A Receita Federal libera 
na próxima segunda-feira a 
consulta ao segundo lote de 
restituições do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2012, que 
poderá ser feita na internet no 
endereço www.receita.fazen-
da.gov.br. É possível também 
obter informações por meio do 
Receitafone, no telefone 146. 
O dinheiro será depositado no 
banco no dia 16 deste mês. 

Conforme a instrução nor-
mativa, as declarações entregues 
pela internet têm prioridade na 
hora da restituição sobre aque-
las entregues em disquetes nas 
agências do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal. Seg-
undo a Receita, para cada forma 
de apresentação, serão prioriza-
das as restituições pela ordem 
de entrega. As pessoas com 
idade acima de 65 anos também 
têm prioridade na restituição. A 
regra não vale se forem constat-
adas inconsistências ou pendên-
cias na declaração. 

A restituição ficará dis-
ponível no banco por um ano. 

Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la mediante o For-
mulário Eletrônico (Pedido 
de Pagamento de Restitu-
ição), disponível na internet.

Caso o valor não seja cred-
itado no dia 16, o contribuinte 
poderá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil para re-
querer a restituição ou ligar 
para a central de atendimento 
do banco – 4004-0001 (capi-
tais), 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 
(deficientes auditivos) – a fim 
de agendar o crédito nominal 
em conta-corrente ou poupan-
ça em qualquer banco.

Como aplicar
Dependendo da situação 

vivida por cada pessoa nesse 
momento, o dinheiro da res-
tituição do Imposto de Renda 
pode ser aplicado ou gasto. 
Os economistas recomendam, 
no entanto, que o importante 
é empregar este recurso de 
forma consciente.

O economista José Fer-
nando Chagas orienta para 
quem receber até R$ 500 
aplicar o dinheiro, se for o 
caso, na quitação de algum 
tipo de empréstimo ou débi-
to no cheque especial. 

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

Autorizada a construção 
de 1.948 casas em Campina

O governador Ricar-
do Coutinho e o ministro 
das Cidades, Aguinaldo 
Ribeiro, assinaram, nesta 
sexta-feira (6), convênio 
com o Banco do Brasil e 
a ordem de serviço para 
construção de 1.948 ca-
sas populares em  Cam-
pina Grande. O início das 
obras do conjunto, se-
gundo maior investimen-
to do Minha Casa, Minha 
Vida do país financiado 
pelo Banco do Brasil, está 
previsto para esta segun-
da-feira (9). A assinatura 
ocorrerá em solenidade 
realizada no Museu Assis 
Chateaubriand, no bair-
ro do Catolé, em Campi-
na Grande. 

Na realização da 
obra serão investidos 
R$ 94,6 milhões, além 
de mais R$ 6 milhões de 
contrapartida do Estado 
nas obras de infraestru-
tura, como esgotamento 
sanitário, abastecimento 
de água, pavimentação, 

O corpo do jornalista 
João Bosco Gaspar será enter-
rado hoje, às 10h, no Cemité-
rio Santa Catarina, no Bairro 
dos Estados, na Capital. Ele 
faleceu no início da tarde de 
ontem, no Hospital Memorial 
São Francisco, onde estava in-
ternado há 15 dias.

Segundo a esposa de João 
Bosco, Fátima Gaspar, o jor-
nalista, tinha 65 anos, e sofria 
de diabetes renal crônica, por 
isso, já havia sofrido três AVC’s. 
“Ele passou os últimos três 
anos fazendo diálise em casa. 
Já vinha muito debilitado e 
preso à cama,”.

Bosco Gaspar ocupou 
as funções de gerente com-
ercial, redator e revisor 
no jornal A União. Atuou 
como assessor de imprensa 
na Emater-PB e trabalhou, 
durante 35 anos, no jor-
nal Correio da Paraíba. Foi 
presidente do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais da 
Paraíba.

Corpo de 
Bosco Gaspar 
será sepultado 
hoje na Capital

Greve dos 
servidores 
federais vai
continuar 

Após o anúncio de corte 
de ponto feito pelo secretário 
de Relações do Trabalho, do 
Ministério Público, Sérgio 
Mendonça, continua greve dos 
servidores Públicos Federais.

De acordo com o presi-
dente da Adulf-PB, Ricardo Lu-
cena, o comando de greve dos 
professores federais irá levar a 
decisão do Ministério Público 
para o Conselho Universitário, 
Consuni, com o pedido de não 
encaminhamento da decisão 
do corte de ponto. Também 
será solicitada uma audiência 
com o reitor da UFPB.  “Esta é 
uma ação autoritária do gov-
erno” acrescenta, Ricardo. Ao 
todo são 99% das Universi-
dades do país em greve.

Após a reunião realizada 
na tarde de ontem, o depu-
tado Efraim Filho se compro-
meteu a levar o assunto para 
ser apresentado no auditório 
da Câmara na próxima terça-
feira.

eletrificação, adutora, re-
servatório elevado, duas 
escolas e dois centros de 
saúde. Ao todo, serão 
7.792 pessoas beneficia-
das com renda familiar de 
até R$ 1,6 mil.

As unidades habita-
cionais farão parte dos 
loteamentos Raimun-
do Suassuna e Acácio 
Figueiredo, nos bairros 
Cidades e Três Irmãs. As 
casas terão área de 36,87 
m² (casa normal) e 41.02 
m² (casas para portado-
res de necessidades espe-
ciais), com sala, cozinha, 
dois quartos e banheiro 
adaptado. 

O ministro das Cida-
des, Aguinaldo Ribeiro, 
ressaltou a importância 
da parceria do Governo 
Federal com o Governo 
da Paraíba para reduzir 
o déficit habitacional e 
garantir o acesso à casa 
própria e melhorar a 
qualidade de vida da po-
pulação. 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O BANCO BRADESCO S/A DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 911/69, ALTERADO PELA 

LEI Nº 10.931/04, NOTIFICA O Sr.ª JOSELIA FELIZARDO  DOS  SANTOS, CPF: 916.815.534-49, 
PARA QUE COMPAREÇA EM 48h A SEDE DESTE ESCRITÓRIO SITUADO NA PRAÇA 1817, 
Nº 105, SALA 301, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARA QUE EFETUE O PAGAMENTO DE SUAS 
PARCELAS DO CONTRATO 4256087950, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, SOB PENA DE ADOÇÃO 
DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS. DESDE JÁ, CONSTITUÍDO EM MORA PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS.

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, por seus procuradores que esta subscrevem, 

com endereço à Praça 1817, nº 105, Shopping Cidade, sala 301, bairro Centro, João Pessoa/PB, 
CEP 58013-010, vem NOTIFICAR o(a) Sr(a). FRANCISCA ALEXANDRE DE LIMA, CPF(MF) Nº 
504.097.434-53, em lugar incerto e não sabido, para pagar em 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data atualmente desta publicação, no endereço acima indicado, as parcelas em aberto do contrato 
nº 3104000000040230163360, cujo valor será devidamente corrigido da data do seu vencimento até 
a data do seu efetivo pagamento, acrescidas dos encargos moratórios devidos, conforme previsto 
no contrato acima mencionado. Decorrido in albis o prazo assinado para pagamento da importância 
mencionada, os signatários reservam-se o direito de propor a medida judicial cabível, objetivando 
a defesa de seus interesses. 

João Pessoa, 07 de Julho de 2012.
p.p. HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
RAFAEL PORDEUS-ADVOCACIA E CONSULTORIA



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.: CARLOS ANTONIO SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 040858134-47
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Cedente: BR PECAS E SERVICOS LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032711
Responsavel.: COMERCIAL DE PROD FARMA IRMA 
DULCE
CPF/CNPJ: 003000164/0005-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.307,00
Cedente: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOS-
PITALARE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034444
Responsavel.: COMERCIAL DE PROD FARMA IRMA 
DULCE
CPF/CNPJ: 003000164/0005-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.918,10
Cedente: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOS-
PITALARE
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034445
Responsavel.: EDJARBAS DE AZEVEDO LIMA
CPF/CNPJ: 004028708/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$283,50
Cedente: G. DIAS - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034642
Responsavel.: IVANILDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 051895954-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$421,34
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034787
Responsavel.: JOANA D  ARC DA SILVA LIRA
CPF/CNPJ: 288103924-34

Titulo: DUP PRES SER IN  R$149,86
Cedente: COMPLETA CONSULTORIA E SERVICOS LTD
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034593
Responsavel.: MARIA ANUNCIADA MENEZES DA 
SILVA-ME
CPF/CNPJ: 005806814/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.861,95
Cedente: NANETE TEXTIL LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033979
Responsavel.: MIRTES DE SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ: 486137974-15
Titulo: DUP PRES SER IN  R$200,00
Cedente: COND EDIFICIO MANAUS
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033655
Responsavel.: ROBERTO GERMANO BEZERRA 
CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 004690510/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$225,00
Cedente: GERTEC TELECOMUNICACOES LTDA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034465
Responsavel.: SANTOS E FIGUEIREDO LTDA
CPF/CNPJ: 010550946/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$370,00
Cedente: DISMACON - DISTRIBUIDORA DE MATERIA
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033986

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,  07/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

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.

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

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). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO, 

ESTADO DA PARAÍBA, vem por intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2012, no dia 20 de Julho de 2012, às 10h00min., que tem como 
objetivo a aquisição de medicamentos em geral, destinados ao assistencialismo ao povo carente 
deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência, após 
assinatura do contrato decorrente desta licitação.  Os interessados poderão retirar o edital na sede 
da Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde de Juazeirinho, Estado da Paraíba.

Juazeirinho, 05 de julho de 2012.
JOSE ROBERVAL DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO Ref.: Concorrência Pública nº 001/2012
A Comissão Permanente de Licitação do município de Juazeirinho, constituída pela Portaria nº 

001, de 02/01/2012, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Federal 8.666/93 
e alterações, igualmente, com base no Parecer 180/2012, da Procuradoria Jurídica deste município 
c/c o Mandado de Segurança nº 063.2012.000.707-3, oriundo do Poder Judiciário da Comarca de 
Juazeirinho, RESOLVE:

I. SUSPENDER o prosseguimento do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública 
nº 001/2012, tornando sem efeitos os atos decorrentes do presente.

Juazeirinho, 04 de Julho de 2012.
JOSÉ ROBERVAL DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Protetores bem como prestação de serviços 

no alinhamento e balanceamento. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2012. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2012: Recursos Próprios do Município de Araruna/FUNDEB 40%/FUS 
- 02.010 - GABINETE DA PREFEITA - 04.122.0002.2089 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 
- MATERIAL DE CONSUMO E 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 02.020 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RE-
CEITA MUNICIPAL - 04.122.0002.2006 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE 
CONSUMO E 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02.050 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - 12.361.0005.2022/12.36
1.0005.2023 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 33903900 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02.060 - SECRETARIA DE SAÚ-
DE - 10.302.0012.2043 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02.070 - SECRETARIA 
DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA - 08.244.0033.2051 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02.080 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS 
E SERVIÇOS URBANOS - 15.452.0022.2009/06.782.0007.2015 - ELEMENTO DE DESPESA: 
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA; 02.090 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
RURAL - 20.601.0011.2019 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO 
E 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 02.110 - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.0033.2050/08.244.0033.2052/08.244.0033.211
1 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 33903900 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 
10.301.0012.2042 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO E 33903900 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Araruna e: CT Nº 00072/2012 - 06.07.12 - PNEUMAX LTDA - R$ 291.126,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Expediente Diversos destinados a atender as Secretarias da 

Administração Municipal-Araruna-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2012. 
DOTAÇÃO: Orçamento de 2012 - Recursos Próprios do Município de Araruna/FUNDEB 40%/MDE/
PDDE/PEJA/FNDE/FMS/SUS/PETI/CRAS/CREAS/CAPS/ICMS/FPM/FUS - 02:010 - GABINETE 
DA PREFEITA - 02.061.0002.2002/04.122.0002.2089 - ELEMENTO DE DESPESA: 333903000 
- MATERIAL DE CONSUMO; 02:020 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL - 04.122.0002.2006/04.029.0002.2008 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTOS E LAZER - 12.361.0005.2022/12.361.0005.2023/12.361.0027.2025/12.
361.0029.2027/12.361.0030.2028/12.365.0004.2029/12.365.0004.2030/12.367.0006.2031/12.333
.0034.2090/13.392.0018.2033/13.392.0018.2034/27.813.0032.2035 - ELEMENTO DE DESPESA: 
333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:060 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.302.0012.2043 
- ELEMENTO DE DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:070 - SECRETARIA DE 
CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA - 08.241.0013.2047/08.243.0021.
2048/08.244.0033.2051/11.332.0034.2057/15.452.0020.2009/04.122.0002.2095 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:080 - SECRETARIA DE INFRA ESTRU-
TURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 15.605.0023.2010/04.122.0002.2095/14.452.0022.20
96 - ELEMENTO DE DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:090 - SECRETARIA 
DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL - 20.601.0011.2019 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 10.301.0012.2042 - ELEMENTO DE DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO; 02:110 
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.0033.2050/08.244.0033.2052/08.244.
0033.2111/08.244.0033.2112 - ELEMENTO DE DESPESA: 333903000 - MATERIAL DE CONSU-
MO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Araruna e: CT Nº 00070/2012 - 05.07.12 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 
163.286,90 CT Nº 00071/2012 - 05.07.12 - RAISSA E BRAGA - R$ 45.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2012
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 022/2012, 
do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Água Mineral foi considerada deserta pela 
ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma republicada com abertura para as 13h00min do 
dia 20/06/2012, na sala de reuniões da CPL, localizada à Avenida 1º de Abril, s/n, centro, Sumé - 
PB. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no endereço acima mencionado. Maiores 
informações através do Fone (83) 3353-2274, no horário das 08h30min ás 13h30min.

Sumé, 06 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 023/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 18/07/2012 às 09h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 06 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 024/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Saneantes de Uso Hospitalar 
destinados ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 18/07/2012 às 12h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 06 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 025/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Oxigênio Medicinal 
destinado ao Hospital e Maternidade Alice de Almeida. Data de abertura: 20/07/2012 às 09h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de Abril, S/N, centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 06 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2012
A Prefeitura Municipal de Sumé - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 026/2012, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo. 
Data de abertura: 20/07/2012 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Sumé, à Av. Primeiro de 
Abril, S/N, centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) - 3353-2274.

Sumé, 06 de julho de 2012.
Daniel Bruno Barbosa da Silva - Pregoeiro.

N E G Ó C I O
Vendo área com 170m2 com uma casa e três kitnets. Terreno de esquina 

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

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA - SERHMACT
TOMADA DE PREÇOS Nº- 003/2012

REGISTRO CGE Nº 12.00464-7 
RESULTADO FINAL

A COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS, DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SERHMACT, comunica o 
resultado final da Tomada de Preços nº 03/2012 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
DE SISTEMAS INTEGRADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
DA UNIDADE DE GESTÃO REGIONAL DE SOUSA - UGR03, tendo sido vencedora a Empresa 
GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001- 66, que 
obteve Nota Técnica = 97 pontos, Nota Financeira = 100 pontos, tendo sido o valor da proposta R$ 
605.486,00 (seiscentos e  cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).

Maria Navegante da Silva
Presidente CPL/ SERHMACT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2012
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 016/2012, do tipo Menor Preço, objetivando o REMANUFATURAMENTO DE PNEUS. Data de 
Abertura: 18/07/2012 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada 
à Rua Nominando Firmo, 56, centro - Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone (83) 
3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 06 de julho de 2012.
Pedro Mineiro Firmo Júnior - Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2012/ SEPLAN/PMCG
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/

PB, comunica aos interessados que a data de realização do Chamamento Público nº. 003/2012, 
publicada no JORNAL A UNIÃO no dia 04 de julho de 2012, deve ser DESCONSIDERADA. Onde 
se lê “13 de julho de 2012”, deve-se ler, “20 de julho de 2012”, permanecendo as demais condições 
preestabelecidas no respectivo Edital de convocação.

Campina Grande, 06 de julho de 2012.
Ricardo Nóbrega Pedrosa

Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2012
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  021/2012,  do tipo menor preço por item,  para aquisição de um veículo zero km, 
cuja abertura será no dia 23.07.2012 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Antonio Ramalho Diniz, 26,   Centro - Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 06 de Julho de 2012.
JOSE ELIAS DE LUCENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍNGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/12

OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma unidade de educação infantil, neste mu-
nicípio. EMPRESA HABILITADA: Cofem Construções, Serviços e Tecnologia Ltda. - ME; Construtora 
Costa e Silva Ltda. - EPP; Construtora e Serviços de Limpeza CRC Ltda. - ME; Paralelo Construções 
e Serviços Ltda. - EPP; SC Santarem Construções Ltda.; Serra Construções e Serviços Ltda. - ME; 
e Seta Construções Ltda. - ME. EMPRESAS INABILITADAS: Bandeirantes Construção e Urbanismo 
Ltda. - ME; Barbosa Construções e Serviços Ltda. - EPP; Construtora Ferreira Ltda. - ME; Contem-
porânea Construções e Serviços Ltda. - EPP; Cosimar Construtora Sincera Ltda. - ME; Estructural 
Engenharia Ltda.; Jada Construções e Incorporações Ltda. - ME; J.E. Construtora, Serviços e 
Limpeza Ltda. - EPP; Limeira e Amorim Serviços de Construção Civil Ltda. - ME; Medeiros Marques 
Engenharia Ltda.; Muralha Construtora Ltda.; PB Construções e Serviços Ltda. - EPP; Poly Serv 
Serviços Ltda. - EPP; e Terracon Terraplanagem e Construções Ltda. - EPP. A CPL comunica que 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 16.07.12, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do 
Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Ingá - PB, 06 de julho de 2012.
ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2012
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAR SERVIÇOS 
PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E DOS POSTOS 
DO PSF,s. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 e das 13:00 às 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33771338.
Email: fffanfa@gmail.com

Dona Inês - PB, 06 de Julho de 2012
FRANCISCO FERREIRA DE LIMA NETO - 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 19 de Julho 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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Do Curimataú Paraibano - CIMSC
Rua: Alcides Souto, 106, Castelo Branco, Cuité PB

RESULTADO DE JUGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2012
Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja  o classificação dá-se como 
vencedor CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA CNPJ 
13.806.635/0001-22, no valor Total de R$ 260.400,00 objeto: à contratação de empresa prestadoras 
de serviços em realização de Exames de Ultrassonografias em Geral nos Polos de Cuité PB, Picuí 
PB  e São Vicente do Seridó PB, com base na tabela do SUS,. Demais informações, 83-3372-2189. 

Cuité/PB, 02 de julho de 2012.
Jailson da costa Andrade

Presidente do CPL

Consórcio Intermunicipal de Saúde Do Curimataú Paraibano - CIMSC
Rua: Alcides Souto, 106, Castelo Branco, Cuité PB

RESULTADO DE JUGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2012
Em cumprimento ao disposto no art. 109, paragrafo 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja  o vencedor PARELHAS GÁS CNPJ 
24.206.617/0016-02, no valor Total de R$  11.928,00  objeto: à contratação de empresa prestado-
ras de serviços no Fornecimento de Combustíveis Líquido para os veículos do  Pólo de Cuité PB. 
Demais informações, 83-3372-2189. 

Cuité/PB, 02 de julho de 2012.
Jailson da costa Andrade

Presidente do CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Queimadas - PB, vem através do presente NOTIFICAR a empresa 
MAXPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PALELARIA LTDA ME - CNPJ 05.694.099/0001-92, em 
virtude do atraso na entrega de Material de Expediente, objeto do Contrato Administrativo nº. 
054/2012, ocasionando prejuízo à administração e descumprindo desta forma as cláusulas con-
tratuais firmadas. Solicitamos que a empresa mencionada proceda à manifestação por ofício em 
resposta a presente notificação, sob pena da aplicação das sanções previstas no Termo Contratual 
e na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO
Prefeito

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA - CRA/PB

Autarquia Federal Lei nº 4.769/65 –Decreto Lei nº 61.934/67
ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM 2012
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL 

DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA - CRA/PB, Adm. Moisés Marques da Silva, em cumprimento 
ao disposto na Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965, na Resolução Normativa CFA n.º 416, de 
18 de novembro de 2011, e de acordo com o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2012 do 
Conselho Federal de Administração, datado de 27 de junho de 2012, faz saber a todos os Adminis-
tradores e demais profissionais de Administração registrados nesta jurisdição, que serão realizadas 
eleições no dia 25 de outubro de 2012, no sitio eletrônico www.votaadministrador.org.br, que no 
dia da eleição, poderá ser acessado a partir das 00:00 (zero) até às 20:00 (vinte) horas, horário 
de Brasília, de qualquer parte do Brasil ou exterior, mediante senha individual a ser fornecida pelo 
Conselho Federal de Administração após a definição do Colégio Eleitoral. Na impossibilidade do 
eleitor dispor de computador, o CRA-PB disponibilizará em sua sede, na Avenida Piauí, 791, Bairro 
dos Estados, nesta Capital e na Delegacia, em Campina Grande, na Rua: Irineu Jofilly, 245 – Lj. 
01 – Centro, computador conectado à internet com o objetivo de receber votação.

As eleições destinam-se ao preenchimento de 1/3 (um terço) do seu Plenário, com mandatos de 
4 (quatro) anos e de uma vaga especial de suplente, com mandato de 2 (dois) anos.

O prazo para apresentação dos requerimentos de inscrição de chapas concorrentes será do dia 
09 de julho a 1º de agosto de 2012, das 14:00 às 18:00 (dezoito) horas.

O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo Administrador com registro principal, em 
pleno gozo de seus direitos profissionais. O voto também será exercido pelo Tecnólogo e pelo Pro-
fissional egresso de curso de bacharelado em determinada área da Administração. Considera-se 
em pleno gozo de seus direitos profissionais aquele que se encontrar quite com suas anuidades 
ou, na hipótese de parcelamento de débitos, esteja quite com todas as parcelas vencidas até o 60º 
(sexagésimo) dia antes do dia da eleição. O voto é facultativo para aqueles com 65 (sessenta e 
cinco) ou mais anos de idade e não haverá voto por procuração.

O processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs está disciplinado pela Resolução Normativa CFA 
nº 416, de 18 de novembro de 2011, que “Aprova o Regulamento das Eleições do Sistema CFA/
CRAs”, publicada no Diário Oficial da União nº 123, de 27/06/2012, Seção 3, pág. 143, disponi-
bilizada no sítio do CFA www.cfa.org.br e no do CRA-PB www.crapb.org.br e ainda na sede do 
CRA-PB e sua Delegacia. 

Adm. Moisés Marques da Silva
Presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-PB
Reg. n.º 2113 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE GURINHEM, Estado da Paraíba, usando 
de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei 10.520/02 resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a 
decisão da Comissão Municipal de Pregão ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial 
n° 09/12, em favor das empresas: Medfarmacy Hospitalar Ltda, CNPJ.  10.806.118/0001-65 num 
valor de R$. 71.222,50 e Saúde Dental Comércio e Representação Ltda, CNPJ. 24.280.828/0001-
09 num valor de R$. 123.386,20. Informações Rua. Flavio Ribeiro, 219, Centro, Gurinhèm/PB 
das 08:00 às 12:00 horas. 

Gurinhém, 05 de Julho de 2012.
Claudino César Freire

Prefeito
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