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Operação do Detran fecha 
fábrica clandestina de placas

A Operação “Stop”, feita 
pelo Detran e pela Polícia Ci-
vil, fechou uma fábrica clan-
destina de placas na cidade 
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clima & tempo
Sertão

29   Máx.
23o  Mín.

30o   Máx.
17o  Mín.

32   Máx.
21o  Mín.

Fonte: INMET

LitoraL

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

Altura
0.3m

Moeda
DÓLAR    R$ 2,034 (compra) R$ 2,035 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 1,950  (compra) R$ 2,090 (venda)
EURO   R$ 2,489 (compra) R$ 2,491  (venda)

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l UEPB inscreve até hoje para Processo Seletivo de Mudança de Campus

l Estação Ciência encerra dia 17 as inscrições para o curso ‘História do Brasil em tela’

l Capacitação da Defensoria Pública discute as penas alternativas hoje e amanhã

l Professores nomeados pelo Estado têm até o dia 27 deste mês para tomar posse
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Senado cassa o mandato 
de Demóstenes Torres

CASo CACHoEIrA

PÁGINA 19
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Marés Hora Altura

Fonte: Marinha do Brasil
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ALTA 23h47 1.8m
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0.9m
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Sessão esvaziada marca retorno 
das atividades na Assembleia

lEgiSlaTivO

A Assembleia Legislativa retomou ontem as atividades. 
No primeiro dia de trabalho, a primeira sessão ordinária 
terminou sem votação e com muitas faltas. PÁGINA 17

Habilitação 
Social: 2a lista 
sai próxima 
semana

PÁGINA 13

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Irenaldo Quintans 
diz que Paraíba tem 
déficit habitacional 
de 130 mil moradias

Entrevista

Biliu de Campina 
leva para os EUA 
o autêntico forró 
nordestino

2OCadERNO

de Monteiro. A empresa 
vendia o material também 
para clientes de São Paulo 
e Pernambuco. PÁGINA 15

A sujeira
que polui as praias da Paraíba

Esgotos clandestinos e 
os detritos jogados no 
rios que desembocam 
no Litoral sujam as praias 
do Estado.. PÁGINA 9

Greve na UFPB será radicalizada PÁGINA 14
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Domingos Sávio

Não dá pra dizer que tenha sido uma 
sessão histórica, mas o Senado cumpriu on-
tem o papel que, de fato, lhe cabia. Por 56 
votos, num colégio eleitoral de 81 integran-
tes, cassou o mandato do senador Demóste-
nes Torres, flagrado como braço político da 
quadrilha comandada pelo bicheiro Carlos 
Cachoeira.

É certo que a cassação do senador nos 
dá uma sensação de alívio para os demais in-
vestigados por envolvimento com o mesmo 
bicheiro. ssDeveria ser o oposto, mas é sem-
pre assim no Congresso. Depois de grandes 
processos de purgação interna, os deputados 
e os senadores parecem prostrados e sem in-
teresse em prosseguir com a faxina.

É claro que nessa teia criminosa Demós-
tenes não era o único. Outros parlamentares 
estão envolvidos nestas operações. E se a fa-
xina não continuar, outros congressistas vão 
se beneficiar do remanso que se abaterá ago-
ra sobre o Poder Legislativo.

Na Câmara dos Deputados, há um pu-
nhado de deputados envolvidos com Carlos 
Cachoeira. Mas até agora a presidência da 
Casa não se mexeu com rapidez – faz exata-
mente o oposto – e sairá para o recesso sem 
tratar, de fato, do assunto.

Para complicar, esta é a última semana 
de trabalho para valer do Congresso até as 
eleições municipais de 7 de outubro. É claro 
que haverá algumas sessões ditas “de traba-
lho”, mas será só para inglês ver. Ontem, ao 
sair do plenário, o presidente do Senado, José 
Sarney (PMDB-AP), disse que a CPI do Cacho-
eira “vai tomar seu rumo próprio”. Que ritmo 
é esse? O mais lento possível.

A decisão de ontem, punindo exemplar-
mente um senador quadrilheiro tem reper-

cussões políticas e pedagógicas. Estamos às 
vésperas de uma eleição municipal, no país 
inteiro, e os eleitores precisam ter um mí-
nimo de confiança em seus representantes. 
Cassar Demóstenes era quase uma obrigação 
do Senado.

Mas, e os outros? Sim, porque há outros. 
Há muitos outros, senadores e deputados, 
envolvidos com falcatruas que permanecem 
impunes. A senadora Ana Amélia, do Rio 
Grande do Sul, foi uma que se preocupou com 
isto. A também senadora Marta Suplicy, co-
mentando a cassação, se disse enojada com o 
comportamento de seu ex-colega.

Seria ele um psicopata, com duas per-
sonalidades – perguntou-se a senadora, 
lembrando que Demóstenes era, até então, 
respeitado por todos, por conta de sua ação 
parlamentar sempre contra os desvios de 
conduta do Governo Federal.

Não, não se trata de psicopatia alguma. A 
não ser que, como endemia, ela possa ser es-
tendida a todos os congressistas, aí incluídos 
senadores e deputados.

O que Demóstenes Torres fez é o que 
muitos outros fazem: vender o mandato a 
grupos empresariais que se constituem para 
lesar o patrimônio público.

Essa indecente união entre representan-
tes do povo e grupos particulares do empre-
sariado brasileiro não é de hoje. Mas irrita a 
opinião pública do mesmo jeito. Retirar De-
móstenes do plenário do Senado foi um pas-
so importante. Mas não pode ser visto como 
a solução final. Há outros “Demóstenes” ves-
tidos em pele de cordeiro. A faxina do Parla-
mento brasileiro não termina com a decisão 
de ontem.

Seria ótimo que só estivesse começando.

No jornal do penúltimo domingo 
– na verdade, no Jornal de Hontem, de 
Fernando Moura – tocou-me a foto de 
arquivo de Cabral Batista ilustrando o 
trecho da matéria “Quando a pieguice é 
sinônimo de paixão”. Primeiro, porque 
o editor da página (e superintendente 
do jornal) se reporta ao fato de Cabral ter 
trabalhado como operário nas oficinas de 
A União entre 1936 e 1956. Segundo, por-
que reproduz o que disse sobre essa fase 
o jornalista Oduvaldo Batista (não eram 
parentes), entrevistador do ex-linotipista 
para a edição do aniversário de 90 anos 
do jornal, em 1983: “A sua faina diária 
com as letras, lendo e copiando notícias, 
artigos, reportagens, entrevistas de todas 
as áreas, desenvolveu suas qualidades 
inatas: inteligência e gosto pelas questões 
políticas e sociais.” 

Terceiro, pela declaração do próprio 
Cabral sobre o aniversariante de então: 
“A União é um patrimônio do povo da 
Paraíba. É intocável e deve ser preser-
vada. É um jornal do povo, porque o 
governo é do povo”. Sábio Cabral! Não 
sabia ele, porém, que, anos depois, a sua 
paixão por este jornal revelaria a enorme 
ingratidão de um revisor de “O Norte” - 
episódio que rememoro a seguir, confi-
gurando o quarto e último motivo suge-
rido pela foto do nosso herói no Jornal 
de Hontem. A história é rigorosamente 
verdadeira, como diria Hélio Fernandes 
ou Otinaldo Lourenço de Arruda Melo.

À época, não sei precisar o ano, o 
diário associado publicava, sempre aos 
domingos, feito o filme de Jules Dassin, 

entrevista de duas páginas com perso-
nalidades da vida política, econômica, 
social e cultural do Estado. A tarefa de 
entrevistar cabia a um grupo do qual 
faziam parte Agnaldo Almeida, Gonza-
ga Rodrigues, Goretti Zenaide, Joanildo 
Mendes (editor), Nonato Guedes e o 
locutor que vos fala. O encontro semanal 
era às quartas-feiras, à noite, no terraço 
do restaurante Punta Del Este (atual 
Terraço Brasil), na Praia do Cabo Bran-
co. Como ninguém é de ferro, corria um 
uisquinho entre perguntas e respostas. 
Bebia-se com moderação, embora haja 
manuais de redação recomendando: se 
for entrevistar não beba; se for beber, 
não entreviste. No caso em punta, quero 
dizer, em pauta (ops!), quem parece ter 
bebido foi o revisor (ou, em primeira 
instância, quem transcreveu a gravação 
da entrevista).

Entrevistado: João Cabral Batista, 
ex-gráfico, líder sindical e lendário vere-
ador por João Pessoa (além de prefeito 
interino, plantador do coqueiral da 
beira-mar da Praia de Manaíra). Pergun-
tado sobre a época em que trabalhou 
nas oficinas deste jornal, respondeu, na 
quarta-feira: “Passei vinte anos sentado 
na linotipo da União”. Sabem como a 
frase saiu no jornal do domingo? “Pas-
sei vinte anos sentado no logotipo da 
União”. Na segunda-feira de manhã, 
liguei pra Joanildo: “Editor, você se 
lembra de alguma foto do antigo prédio 
da União com Cabral Batista sentado no 
letreiro ou naquela águia que ficava no 
topo?”. Ainda hoje estou sem resposta... 

Dom Aldo fez B.O. sobre assalto 
em seu apartamento, em que sumi-
ram o laptop e vários objetos precio-
sos, alguns dados por João Paulo II e 
Bento XVI. Isso me remete a Os Mise-
ráveis, de Victor Hugo, em que Jean 
Valjean, depois de anos de trabalhos 
forçados por ter roubado um  pão, 
pede pousada a um pároco e foge, 
antes do amanhecer, com castiçais, 
custódias, ostensórios. Mas é preso. 
Os policiais, no entanto  – e ele – são 
surpreendidos pelo santo homem: 
“Ele não me roubou nada, não. Eu 
lhe dei essas coisas, para ajudá-lo a 
recomeçar a vida”.

Em 63, Morris West lançou o As 
Sandálias do Pescador, em que  imagi-
nava a Igreja – depois de 400 anos de 
papas italianos – elegendo o ucrania-
no Kiril Lakota. Cinco anos depois, 
é lançado o filme homônimo, com 
Anthony Quinn. Mais dez anos e, como 
que influenciado pelo romance e filme, 
em 78, o Vaticano elege o polonês Ka-
rol Wojtyla. Mas entre o pároco de Os 

Miseráveis e Dom Alto, vai a mesma 
distância que se viu entre Kiril e Karol.  
João Paulo II, tendo como eminência 
parda o futuro Bento XVI, aposentou 
Dom José  Maria, Dom Hélder, Casal-
dáliga e Evaristo Arns, deixando de 
lado a Opção pelos Pobres. 

Mas seu Aldo tá certo?  Sim. A 
doutrina que  Dom  Aldo representa, 
porém, prega que entreguemos a 
capa, se nos roubam a roupa; que não 
se resista ao Mal;  que, se nos batem 
na face esquerda, devemos oferecer a  
direita, coisas que só Francisco de As-
sis  seguiu. Somos esquizofrênicos. Lá 
está o Vidal de Negreiros no centro da 
cidade, porque lutou pra botar os ho-
landeses pra fora. Lá está, em Londres, 
o monumento a Nelson, que evitou a 
invasão napoleônica na ilha. A capital 
americana é Washington, porque ele 
liderou a guerra da independência 
contra os ingleses. Todos países que 
dizem venerar quem disse que se deve 
amar nossos inimigos e dar a César o 
que é de César.

Editorial

Um
Cabral na cabeça

  A faxina no Senado

Dom Aldo e os miseráveis

Martinho Moreira Franco                                                  W. J. Solha  
Jornalista 

martinhomoreira.franco@bol.com.br
Escritor

wjsolha@superig.com.br

Aos poucos, o exercício 
da política vai tomando 
cara de terceiro milênio.
Uma PEC aprovada pelos 
deputados mineiros  aca-
ba com a posse de depu-
tados suplentes durante 
o recesso parlamentar, 
o chamado mandato 
tampão. De acordo com 
o texto, fica proibida a 
posse de suplentes du-
rante o mês de recesso,  
e alterado o parágrafo 
primeiro do artigo 59 da 
Constituição mineira.
De tijolo em tijolo, a po-
lítica pode ir construindo 
um sólido muro da mora-
lidade em todo o Brasil. 
Um tijolo significativo 
poderia ser o fim dos su-
plentes de senadores.

Quem se candidatou com 
pendência é bom não ali-
mentar muita esperança, 
mesmo se contar com 
leniências jurídicas locais.
A presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral,  ministra 
Carmem Lúcia, deu o recado 
ontem: “quem apostar na 
corrupção irá perder”, ao 
garantir que a Lei da Ficha 
Limpa será aplicada.

Considerando o recesso das ativida-
des didático-pedagógicas no meio 
do ano, o expediente na UEPB, a par-
tir de hoje, será de turno único, uma 
vez que diversos setores da Institui-
ção têm atividades acadêmicas.
A UEPB funcionará das 7h às 13h,  
até o dia 5 de agosto.

Portaria do Ministério da 
Educação autorizou o funcio-
namento de mais três cursos 
universitários na Paraíba. Na 
Universidade Federal da Paraíba 
- UFPB, 20 vagas em Bachare-
lado em Química e 40 em Ges-
tão de Recursos Humanos. 
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Humor

O tr io  de canibais,  que re-
sidiu no Conde,  foi  denun-
ciado,  em Pernambuco,  em 
mais um cr ime de esquarte-
jamento e  consumo de carne 
humana.
Jorge Beltrão Negromonte 
da Si lveira,  Isabel  Cr ist ina 
da Si lveira  e  Bruna Cr ist ina 
Ol iveira  da Si lva,  devem ir  a 
júr i ,   em Garanhuns,  pelas 
mortes de três mulheres. 
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EXCLUSIVO

Irenaldo Quintans
Presidente do Sinduscon

Verticalização

“Não há 
como 
prover as 
famílias 
de habitações 
sem verticalizar”

ão há como prover famílias de habitações sem 
verticalizar”, disse o presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil de João Pessoa 
(Sinduscon-JP),  Irenaldo Quintans, durante 
entrevista ao jornal A União. Segundo ele, mais 
de 400 edifícios se encontram em fase de 
construção na cidade. O setor gera, em média, 
30 mil empregos formais por ano no Estado.

Qual a participação da cons-
trução civil na economia da Para-
íba? Quantos empregos o setor 
gera, anualmente?

Em nível nacional, a constru-
ção civil, apenas no segmento imo-
biliário, contribui com cerca de 7% 
do PIB. Na Paraíba, esta contribui-
ção é ainda maior, tendo em vista 
nossa economia ser pouco indus-
trializada e depender muito dos sa-
lários do setor público. Estimamos 
que o setor gere 30.000 empregos 
diretos formais no Estado, fora os 
indiretos e os induzidos.  

Como o senhor avalia o de-
sempenho da construção civil na 
Paraíba?

De maneira bastante satisfa-
tória. Tanto que dados recentes 
do IBGE mostram que a atividade 
imobiliária passou de um fatu-
ramento de cerca de R$ 600 mi-
lhões em 2006 para R$ 1,2 bilhão 
em 2010. Se o faturamento do-
brou, dobraram também o reco-
lhimento de impostos aos cofres 
públicos e a oferta de empregos. 
No segmento de obras públicas, a 
construção civil está participan-
do dos esforços das autoridades 
para dotar a Capital de equi-
pamentos turísticos de grande 
porte, a exemplo do Centro de 
Convenções, além das obras de 
infraestrutura financiadas pelo 
PAC, Programa de Apoio ao Cres-
cimento, do Governo Federal.   

Quantos prédios estão em 
fase de construção em João Pes-
soa?

Mais de 400 edifícios.

 Qual o déficit imobiliário 
atual da Paraíba?

É algo estimado em 130 mil 
unidades habitacionais, a maioria 
das quais na baixa renda.

A verticalização de João Pes-
soa é algo inevitável?

A verticalização é uma imposi-
ção do crescimento vertiginoso ex-
perimentado por João Pessoa nos 
últimos anos. Não há como pro-
ver as famílias de habitações sem 
verticalizar, aproveitando bairros 
que já possuem infraestrutura de 
água, energia, esgoto, transportes, 
etc. Entretanto, tudo tem que ser 
feito em obediência às diretrizes 
do Plano Diretor da cidade e com 
total respeito ao meio ambiente e 

às boas técnicas construtivas. E é 
assim que nosso setor tem se com-
portado.  

Qual tem sido a média de lan-
çamentos e velocidade de venda 
de imóveis, por ano?

Tradicionalmente, nós gira-
mos entre oito e 10% do estoque 
imobiliário, que é hoje de aproxi-
madamente seis mil unidades ver-
ticais novas e em construção, por 
mês.  Os lançamentos estão na faixa 
de 40 por ano.

Quais fatores explicam o 
“boom” do setor?

A estabilização econômica, ob-
tida com o Plano Real, foi o fator 
principal. Com ela, os bancos enco-
rajaram-se a voltar a financiar pes-
soas e empresas, e as famílias que 
não podiam comprar seu imóvel 
pelo financiamento direto, passa-
ram a poder. Outro fator importan-
te foi a deflagração do programa 
habitacional popular “Minha Casa 
Minha Vida”, com subsídios do Te-
souro Nacional.

Há perspectiva de cresci-
mento ou de queda? 

A perspectiva é de crescimen-
to, porém com redução do ritmo. 
Há uma crise externa que preocu-
pa a todos, mas há também a dis-
posição do Governo de combatê-la, 
por meio da ampliação do crédito, 
da redução das taxas de juros e da 
desoneração tributária. 

Quais locais são a “bola da 
vez” na construção de edifícios?

Os bairros com infraestrutura 
menos saturada, que ofereçam faci-
lidade de acesso e saída.

Qual o perfil do investidor 
imobiliário em João Pessoa?

O investidor imobiliário é o 
investidor cauteloso, conservador, 
que sabe que investir em bens de 
raiz é segurança e rentabilidade 
certas. Importante frisar que os 
jovens estão atentando para o mer-
cado imobiliário ultimamente.

Quais são os tipos de finan-
ciamento mais empregados na 
região?

Hoje, em torno de 70% dos 
compradores optam por adquirir 
o imóvel via bancos. O restante 
opta por financiar direto com a 
construtora.

“N
Lays Rodrigues
Especial para A União

Os preços dos imóveis vêm 
subindo? Quanto custa, em mé-
dia, o metro quadrado desses 
imóveis?

Os preços da construção civil 
são muito variáveis e dependem de 
diversos fatores, como localização, 
tipologia, acabamento, etc. O preço 
médio de João Pessoa é um dos me-
nores do Brasil, abaixo dos vizinhos 
do Nordeste. Em média R$ 3 mil por 
m² de área privativa.

Como acontece a formação 
de preço na construção civil?

Os componentes mais pesados 
hoje na nossa formação de preços 
são mão de obra e terreno, que res-
pondem juntos por cerca de 60% 
dos custos. Ambos obtiveram ex-
pressivas altas nos últimos anos, 
dada a carência e o próprio aqueci-
mento da demanda. 

Quais os entraves para o 
setor?

A excessiva burocracia e lenti-
dão dos órgãos públicos que apoiam 
a atividade são uns dos maiores en-
traves. A carga de tributos que onera 
a folha de pagamentos também é um 
problema a ser cuidadosamente tra-
tado, já que impacta fortemente nos 
custos e no bolso do consumidor. 

Que programas destinados 
à segurança do trabalho são 
seguidos pelas construtoras da 
Paraíba? O número de acidentes 
tem aumentado ou diminuído no 
Estado?

A Paraíba é conhecida nacio-
nalmente como um Estado em que 
a relação do setor com a Superin-
tendência Regional do Trabalho 
é das melhores. Temos inclusive, 
em funcionamento na sede do 
Sinduscon-JP, um comitê perma-
nente, integrado por várias enti-
dades, a exemplo da Fundacentro, 
do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
da UFPB e do Sindicato dos 
Trabalhadores da Constru-
ção Civil, cujo propósito é 
discutir e aprimorar as téc-
nicas de proteção ao traba-
lhador.   

Como o senhor avalia o 
nível tecnológico das empre-
sas da Paraíba?

Excelente. Há as exceções, 
claro, mas de modo geral os 
empresários paraibanos são 
comprometidos com as me-
lhores técnicas construtivas 
e, principalmente, respeitosos 
em relação ao consumidor. O 

Sindicato da Construção Civil de 
João Pessoa tem sido, em larga me-
dida, o disseminador da excelência 
tanto tecnológica como de relacio-
namento do setor com a sociedade 
paraibana.  

As novas construções vêm 
fazendo uso de técnicas susten-
táveis?

Sim. Embora em pequeno 
número ainda. São as chamadas 
construções sustentáveis, que uti-
lizam técnicas e materiais reciclá-
veis e que crescem a cada dia no 
nosso país. 

um processo sem volta



Agende-se! 
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Exposição, música e coros

“Cidades Emersas” é o título da 
exposição que o francês Serge Huot 
abre amanhã, às 18h, no segundo 
pavimento da Torre Mirante da 
Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no altiplano. A 
exposição permanece no local até o 
dia 9 de agosto, sempre de terça a 
sexta-feira, das 9 às 21h, e sábado e 
domingo das 10h até 21h. A entrada é 
aberta ao público.

Serge Huot é radicado na Paraíba 
há cinco anos. Atualmente, reside na 
Praia de Arapuca, vizinha à praia de 
Tambaba, no município do Conde (PB). 

Lá, mantém um ateliê que ele chama de 
“Arapuca Arte Residência”, uma espécie 
de laboratório alquímico no qual realiza 
experiências sensoriais e estéticas.

A exposição “Cidades Emersas” foi 
composta a partir da coleta de materiais 
trazidos pelo mar. São tecidos, isopor e 
demais objetos deixados pelos banhistas 
na praia. 

“A inspiração vem do mundo 
urbano no contexto natural. Eu pego as 
sobras, os dejetos que acabam na beira 
da praia, e os reutilizo para questionar: o 
que estamos fazendo com nós mesmos?” 
pergunta Huot.

Francês abre exposição inédita

A Superintendência Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob) convidou representantes de 
grupos de ciclistas para conversar sobre os 
problemas enfrentados por eles nas ruas da 
cidade e também ouvir as demandas para dar mais 
segurança àqueles que usam a bicicleta como meio 
de transporte. O encontro ocorreu esta semana, na 
sede da Semob. 

 Os ciclistas fizeram questão d e apontar 
as vantagens do uso da bicicleta como meio de 
transporte, lazer e esporte em João pessoa. 

Segundo eles, além de a Capital paraibana 
ser plana e ter espaços amplos para pedalar, ela 
é muito representativa no ciclismo (esporte) e 
referência nacional no comércio desse equipamento. 
O grupo aproveitou para listar as reivindicações que 
consideram mais urgentes no momento.

Ciclovias e ciclofaixas
Atualmente, João Pessoa conta com 25.352,20 

quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na rota do 
Valentina/Cuiá (Rua Adalgisa C. Cavalcante até 
interseção com a Rua Radialista Newton Júnior); 
Altiplano Cabo Branco (Rua João Cirilo da Silva 
trecho entre as ruas Ricardo Albuquerque Campos 
até a Iracema Guedes Lins); no Viaduto Cristo 
Redentor até a Praça Iemanjá (Avenida Hilton 
Souto Maior) e na orla do Cabo Branco e Tambaú 
(Avenida Cabo Branco e Avenida Almirante 
Tamandaré).

 Estão em fase de implantação mais 4,7 
quilômetros de ciclofaixas no Valentina Figueiredo. 
O projeto de expansão da prefeitura prevê 111,7 
quilômetros de malha cicloviária em toda a 
cidade.

Semob e ciclistas discutem segurança

Artista francês abre exposição inédita, amanhã, na Estação 
Cabo Branco. A Multifeira Brasil Mostra Brasil amplia o seu 
horário de funcionamento e a Semob discute a segurança 
no trânsito com ciclistas.

As inscrições para os grupos de coral que desejam participar do  X Festival 
Paraibano de Coros, Fepac, terminam amanhã. Para se inscrever, os interessados 
ainda podem acessar o site: festivalparaibanodecoros.com.br , ou ou por meio do 
envio do material de inscrição para o endereço: Rua Dep. Barreto Sobrinho 331, 
Tambiá, CEP. 58020-680, João Pessoa-PB. Destinatário: X Festival Paraibano de 
Coros. O evento acontece de 19 a 22 de setembro, no Teatro Santa Roza, em João 
Pessoa.

Inscrições para o Festival de Coros

Fotos: Divulgação

Na reta final do evento, a 
Multifeira Brasil Mostra Brasil 
terá um horário de funcionamento 
ampliado e vai abrir a partir 
das 14h nos três últimos dias. 
A informação foi dada pelo 
diretor-geral do evento Wilson 
Martinez.

O objetivo, como nos anos 
anteriores, é dar mais tempo ao 
consumidor para aproveitar as 
promoções da Multifeira nos dias 

finais. “A gente observa que muitas 
pessoas deixam para vir no final 
ou repetir uma visita ao evento 
com o objetivo de aproveitar 
um preço ainda melhor”, explica 
Martinez.

A 18ª Brasil Mostra Brasil 
acontece no Espaço Cultural até o 
domingo, dia 15 de julho. O horário 
normal de abertura é das 16h às 23h, 
mas a partir de amanhã, as portas 
ficarão abertas das 14h às 23h. 

Brasil Mostra Brasil amplia horário
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Charles Marlon lança 
livro de poesia hoje no 
Sebo Cultural

Página 8

Humor no pé
O forrozeiro Biliu de Campina leva aos Estados Unidos, 
em muito boa companhia, o forró autêntico do Nordeste

Livro mostra as cartas 
de dois escritores

Nação Maracahyba se 
apresenta na Capital

PAGINA 7 PAGINA 8

LITERATURA SHOW

dutor cultural Paulo André. Responsável 
também pelo Abril Pro Rock, evento que 
acontece no Recife, Paulo é conhecido 
por levar artistas nordestinos a passar as 
fronteiras do nosso país.

Perguntado sobre a expectativa de can-
tar num dos mais famosos palcos do mun-
do, Biliu demonstrou firmeza e maturidade. 
“Não vejo muita diferença em cantar no Bar 
de Boião ou no Palácio de Luxemburgo em 
Paris. O importante é não perder o ritmo 
nem enrolar a língua, tem que ser na base 
da chinela”, enfatizou. O Dinoussauro do 
Forró, mais um dos inúmeros adjetivos 
atribuídos ao músico, também falou de 
eventuais preconceitos que poderia sofrer 
na América do Norte: “Não tenho com que 

FOTO: Arquivo

André Luiz Maia
Especial para A União

O músico Severino Xavier de 
Sousa sobe aos palcos de 
um dos espaços culturais 
mais importantes dos Esta-
dos Unidos, levando o nome 
da Paraíba e do autêntico 
forró nordestino para o 
público norte-americano. 

Mas quem é esse Severino? Não conhece? É 
Biliu de Campina, conhece? “Será um show 
espontâneo, tranquilo e Biliu vai levar a 
‘safadeza’ de campinense para os States. Vai 
ter coco, xaxado, rojão, baião e ainda cito 
o nome de Gonzagão”, anunciou o próprio.

Mas o irreverente músico nordestino 
não estará sozinho nessa jornada. Os ex-
perientes Maciel Melo e Walmir Silva se 
apresentam amanhã à noite, em Nova York, 
no Lincoln Center, para uma noite dedicada 
ao acordeom. Eles serão acompanhados 
por outro grupo de forró, o Quarteto Olinda. 
Por apenas 17 dólares, será possível presti-
giar a apresentação, que conta ainda com a 
cantora Liliana Araújo, ensinará os gringos 
a dançar forró. Serão 75 minutos de show, 
divididos para as quatro atrações.”Nós va-
mos misturar tudo isso num liquidificador, 
bater e extrair o sumo do que é forró de 
verdade”, disse o músico campinense.

Juntos farão uma homenagem ao Cen-
tenário de Nascimento do Rei do Baião, 
Luiz Gonzaga. Entretanto, o Velho Lua não 
iluminará a noite o tempo inteiro, fazendo 
brilhar no repertório do show clássicos 
de outros grandes artistas nordestinos “A 
homenagem é ao forró no geral, não só a 
Luiz Gonzaga. Tem Jacinto Silva, Jackson 
do Pandeiro, Marinês, o repertório é livre. 
Vou cantar músicas dos grandes mestres 
que muita gente não conhece, como Baião 
Paraíba e Terra de Esperança, de Gonzaga, 
Forró em Campina, de Jackson do Pandeiro, 
e muito mais”, prometeu Biliu de Campina.

Apesar da importância dessa apresen-
tação, não é a primeira vez que o “Maior 
Carrego do Brasil”, como é conhecido, sai do 
Brasil, já tendo feito shows em Amsterdã e 
Bruxelas, na Europa, junto com o pernam-
bucano Silvério Pessoa.”Lá é um pouqui-
nho melhor, apenas uns 1000% melhor”, 
ironizou, “pois lá não há preconceito.As 
pessoas gostam de música, diferente daqui 
do Brasil, que ainda tem aquela história de 
mídia, de ter que estar tocando no rádio, 
indo no Faustão para poder botar a cara”

 Essa noitada forrozeira no país 
de Barack Obama é uma parceria entre 
o Governo de Pernambuco, por meio da 
Empresa Paraibana de Turismo (Empe-
tur), contando com a contribuição do pro-

me preocupar. Se o problema é olho azul, 
eu tenho logo dois”, brincou.

O forrozeiro campinense tem mania 
de improvisar. Por isso disse que só vai 
se preparar na véspera da viagem. Além 
disso, Biliu se mostrou confiante quanto 
aos parceiros que o farão companhia nessa 
empreitada. “A banda de Maciel Melo é uma 
das melhores do país, eles tocam de tudo, 
especialmente forró, é tudo cobra criada. O 
mais fraco deles é madeira de dar em doido 
na mão de um sem juízo”, brincou.

Antes da fama
Pouca gente sabe que ele foi mecânico 

e depois cursou Direito, tornando-se um 
advogado. A propósito, desse período ele 

lembra que quando foi estagiar numa banca 
de advocacia, seu chefe lhe confiou a tarefa 
de fazer uma petição de defesa sobre um 
caso, no qual alguém estava sendo acusa-
dode homicídio doloso por ter atropelado 
um pobre pedestre em pleno centro de 
Campina Grande. 

Talvez tenha sido aí que começou a 
surgir o Biliu de Campina, tal o conhecemos 
hoje. Depois de consultar cansativos livros 
jurídicos, Biliu fez uso da caneta e escreveu: 
“O rico pega o carro e sai pra passear/ O 
pobre sai pra passear e o carro pega...”. Es-
tava ali o embrião do seu primeiro forró. A 
partir de então, aposentou a carteirinha da 
OAB e entrou para o panteão dos músicos 
nordestinos mais influentes.

Biliu de Campina vai mostrar 
um pouco de coco, xaxado, 
rojão e baião para o público 
americano
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Vivências

A primeira e decisiva impressão que ficou, no es-
pírito do visitante, ao chegar ao concorrido Armazem 
nº 4 do  Cais do Porto (Pier Mauá), foi a imensa fila 
dos jovens, com papeletas de “vale um livro”, esperan-
do a vez no stand “Mais Livros”, da Imprensa Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro.  Era a “Semana de Arte”, 
uma bela iniciativa do secretário de Educação Wilson 
Risolia, para despertar o interesse dos jovens da rede 
pública para os atrativos da educação artística.

Não eram só livros, de boa qualidade, trocados pe-
los vales distribuídos gratuitamente pela Secretaria de 
Estado de Educação, mas uma variedade de atrações 
que tornava difícil a escolha.  Bandas escolares, poetas 
de todos os matizes, cantores de música popular brasi-
leira, artistas de circo e de teatro, um festival de quatro 
dias de duração, contando sempre com imenso públi-
co.  Não faltou nem uma banda sinfônica, prova de que 
a garotada gosta do que é bom.

Ao lado de todas essas atrações artísticas, um 
espaço determinado para o cinema e a literatura, com 
debates animadíssimos.  Imortais da Academia Brasi-
leira de Letras se encarregaram de dar vida ao escritor 
José Cândido Carvalho, com o seu clássico “O Coronel e 
o Lobisomem”.

Quem assistiu a todos os debates, sentiu a presen-
ça incentivadora dos mestres de Língua Portuguesa, 
não os que falaram, mas os 
que chegaram com os seus 
alunos, principalmente do 
interior fluminense, ani-
mando-os à integração, es-
timulando perguntas que 
eram respondidas pelos 
acadêmicos, com a premia-
ção de livros editados pela 
ABL, entre os quais fez 
muito sucesso uma edição 
fac-similar de Camões.

Para mostrar a im-
portância dos escritores 
regionalistas na literatura 
brasileira, de que Guima-
rães Rosa e José Cândido 
são expoentes, foram 

mostradas algumas expressões utilizadas pelo escri-
tor campista, de forma original, como “largando as 
quenturas dos agasalhos”,  “continuei as charutadas de 
porta de café”, “parecia ter formiga no assento”, “ele era 
dado a fazer macaquices com a boca”, “o bexigoso abriu 
a gaveta”, “Seabra, percebendo o meu todo  bonançoso”, 
“falei nesse tom educativo” etc.

Eram neologismos para a época (o livro foi lan-
çado em 1964) e dele existem até hoje cerca de 60 
edições, prova eloquente da sua grande aceitação, 
a partir da primeira edição lançada pela tradicional 
Livraria José Olympio.  Rachel de Queiroz, que também 
pode ser citada entre os grandes escritores brasileiros 
regionalistas (a partir do seu “O Quinze”), contou-nos 
que havia em torno de Zé Cândido, como era carinho-
samente chamado, uma particularidade bem interes-
sante.  Como morava em Niterói, mas trabalhava no 
Rio(foi diretor da Rádio Roquete Pinto e presidente da 
Funarte), sobrava pouco tempo para ele se dedicar às 
atividades literárias,  embora gostasse muito.  Tinha 
um bom emprego na revista “O Cruzeiro”, onde ela-
borou originalíssimas biografias de personalidades, e 
para fazer o seu “O Coronel e o Lobisomem” só restou a 
alternativa de escrever no horário do almoço, quando 
alimentava a sua inspiração.  Dizem que por isso ele 
era magro.

Semana passada dirigi-me 
a um shopping daqui, da Capital. 
Estes estabelecimentos comer-
ciais têm a gentileza de colocar 
cadeiras na parte externa, desti-
nadas a idosos e deficientes físicos 
que aguardam a abertura das 
portas. Acontece 
que essas cadeiras 
estavam - e sempre 
estão- ocupadas 
por jovens, que 
deixam os idosos 
de pé. As próprias 
mães colocam seus 
filhos nas cadei-
ras. Dali, fui a um 
supermercado e 
tive que enfrentar 
a fila dos idosos 
(já passei dos 60), 
que também estava 
ocupada também 
por pessoas jovens. 
Se você andar de 
ônibus, você verá que os assentos 
destinados a obesos, idosos e defi-
cientes estão normalmente ocupa-
dos por saudáveis. Ceder também 
assentos para senhoras e idosos? 
Isto parece ser coisa do passado. 
Pensei certa vez em falar com 
essas pessoas para fazer valer 

meus direitos assegurados por lei. 
Confesso que me acovardei. Pri-
meiramente em relação ao medo 
das reações. Neste mundo de hoje, 
não se sabe o que pode acontecer. 
Pode haver reação simplesmente 
verbal, em que se corre o risco de 

ser humilhado, poden-
do chegar a ser vítima 
de agressão física. 
Em segundo lugar, é a 
própria dificuldade de 
comunicação. Quan-
do não estão usando 
celular, estão com 
aparelho sonoro nos 
ouvidos, alheios a tudo 
que se passa ao redor. 
Dias atrás, um conhe-
cido meu mostrou-me 
uma foto de jovens que 
haviam se reunido para 
uma confraternização. 
Achei engraçado, no 
primeiro momento, e 

trágico, logo em seguida. Todos 
estavam falando aos celulares no 
mesmo tempo.

Não estou aqui a crucificar 
os jovens, longe disto. Acho que 
a culpa é dos pais que não cons-
cientizam seus filhos, que não lhes 
ensinam uma coisa chamada gen-

tileza. Pelo contrário, incentivam 
ao isolamento. Compram celulares 
e aparelhos sonoros avançados 
para as crianças, mal quando 
elas começam a falar. Colocam 
aparelhos de TV  nos quartos das 
mesmas, sem exercer qualquer 
tipo de controle no que está sendo 
visto. Computadores são coloca-
dos também nos quartos, fazendo 
com que as crianças naveguem 
livremente pela internet. Basta ver 
o número crescente de  casos de 
pedofilia registrados atualmente 
em todo o mundo.

Há necessidade de conscienti-
zação dos pais quanto à educação 
de seus filhos para deixar de pen-
sar que isto é função das escolas, 
o que não é. Há que incentivar o 
diálogo, criar oportunidades para 
isto. Para começar, é preciso fazer 
sempre as refeições com a família 
reunida, conversar sobre as ativi-
dades dos filhos nas escolas, veri-
ficar suas amizades, acompanhar 
o que estão assistindo pela TV e 
o que estão a ver pela internet. E, 
ainda, ensinar-lhes a serem gentis. 
A juventude necessita orientação. 
Cabe aos pais fazerem isto, antes 
que outros o façam de maneira 
errada.

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Falta de compromisso
A sociedade tem muito a agradecer a quem 

teve a ideia de criar o Ministério Público, esta ins-
tituição tão obreira que, graças a sua prontidão, 
muita coisa vem mudando nesse país. A Justiça 
Eleitoral, nela muito bem incluído o MPE, apri-
mora suas normas na mais autêntica forma de 
democracia e modernidade, que dispõe de um 
sistema digital de coleta e apuração de votos, le-
gitimamente brasileiro, a despertar atenção das 
nações mais ricas.

Entretanto, não se consegue entender por-
que a legislação discriminou os discretos cartazes 
de propaganda em postes e outdoors e liberou, 
mais uma vez, a algazarra sonora ambulante que 
perturbará duramente o sossego dos cidadãos, 
principalmente nos bairros residenciais. Qual é 
mais agressivo e poluidor?: a foto de um candi-
dato calado e sorrindo, ou um carro de som – que 
jamais respeita os limites legais estabelecidos na 
aferição da Semam – berrando nos nossos ouvi-
dos em plenas manhãs de domingo? O pior é que 
esse tipo de propaganda não enseja mensagem 
alguma, nem transmite os objetivos e projetos 
dos candidatos. São apenas “jingles” bobos e sem 
nenhum conteúdo, a não ser o crime ambiental e 
a contravenção penal previstos em lei, absoluta-
mente impunes em época de campanha.

E os fins de semana, então, são o retrato 
do respeito às leis e à cidadania, que vão, como 
sempre, para a Cucuia. Transformam nossas 
praias urbanas, recantos de paz, turismo, lazer e 
contemplação num caos total. Uma parafernália 
sonora infernal agride o direito ao silêncio jus-
tamente quando o sossego deveria ser mais pre-
ciosamente preservado.

Que moral terá um candidato que infringe 
as leis às vésperas de uma eleição, momento em 
que deveria mostrar suas virtudes de civilidade 
e bom senso? O próprio Código Eleitoral, no ar-
tigo 243 - IV, estabelece que “não será tolerada 
propaganda que perturbe o sossego público, com 
algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou 
sinais acústicos”.

Mas, parece que a regra jurídica é apenas 
mais uma, dessas que ninguém respeita, que se 
diluem na mais explícita indiferença. E veja que 
na legislação estadual e municipal ainda constam 
“Leis do Silêncio”, que limitam a quantidade de 
emissão de decibéis em qualquer manifestação 
sonora. Mas, a “Capital do Barulho” não perderia 
a oportunidade de auferir, conferir e confirmar 
o “honroso” título que há muito lhe foi concedi-
do...

Tudo bem, que minimizaram a poluição vi-
sual que transformava nossa cidade, numa ver-
dadeira lapinha, sujando as ruas com “santinhos”, 
cartazes, placas, pichação e panfletos. Mas e o ba-
rulho? Decerto continuará sem controle algum, 
gritando “refrões” que mais parecem um suplício 
chinês, obrigando os cidadãos a suportar sua en-
fadonha e desesperante repetição.

Decididamente o pós-campanha tornou-se 
era bendita entre os homens. Durante o stress 
e aflição causados pela poluição sonora patroci-
nada pelas campanhas política, só resta suplicar 
para que o inferno eleitoral passe.

Não é mais possível que os nossos magis-
trados continuem indiferentes, dando sustento a 
mais essa impunidade, esse veemente desrespei-
to à legislação em vigor. A lei é um instrumento 
de que se valerão os próprios candidatos para 
exercerem seus mandatos, sejam legislativos ou 
executivos. Desrespeitá-las em plena campanha 
é demonstrar, desde já, a completa falta de com-
promisso com os direitos do povo.

Germano
Romero

Artigo Arnaldo Niskier
Escritor

aniskier@ig.com.br

O livro foi a maior atração

Gentileza

Há necessidade 
de conscientizar 
os pais quanto 
à educação de 
seus filhos para 
deixar de pensar 
que isto é 
função das 
escolas

Crônica Geraldo R.R.Costa
Escritor

g.costajf@hotmail.com



Livro contendo correspondências trocadas entre Carlos 
Drummond de Andrade e o escritor Cyro dos Anjos 

Em cartaz
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Drummond mostra um lado irônico nas cartas a Cyro dos Anjos

E aí, comeu? em 
cartaz na Capital

Bruno Mazzeo e Marcos Palmeira em E Aí, Comeu?, de Felipe Joffily

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-

Cento e sessenta e três 
mensagens inéditas, troca-
das ao longo de 50 anos en-
tre o poeta mineiro nascido 
em Itabira e o escritor Cyro 
dos Anjos, que revelam um 
lado desconhecido de Drum-
mond: imprevisível e irôni-
co. Assim é a obra intitulada 
Cyro & Drummond – Corres-
pondência de Cyro dos Anjos e 
Carlos Drummond de Andra-
de, lançado pela Biblioteca 
Azul - Globo Livros - durante 
a Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip) 2012, no 
Rio de Janeiro e que já se en-
contra nas livrarias desde o 
início deste mês.

Organizado e prefacia-
do por Wander Melo Miran-
da, que também escreveu 
as notas com Roberto Said, 
o lançamento do livro foi 
agendado para ocorrer du-
rante a Flip, porque neste 
ano, o evento literário ho-
menageia Carlos Drummond 
de Andrade. Na obra, as 163 
mensagens contextualizam 
personagens, a produção 
cultural e o cenário político 
do século XX. 

A obra reúne docu-
mentos originais da Fun-
dação Casa de Rui Barbosa 
e do Acervo de Escritores 
Mineiros, da Universidade 
Federal de Minas Gerais. O 
livro mostra cartas, bilhetes, 
postais e telegramas que ex-
põem, abertamente, como, 
numa conversa de confi-
dentes, as angústias dos 
escritores – na época um 
Drummond funcionário pú-
blico, mas já poeta prolífico, 
e, Cyro, memorialista, via-
jante e também não menos 
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Recém separado, Fer-
nando passa boa parte do seu 
tempo tentando compreender 
os motivos do fracasso de seu 
casamento com Vitória. Já Ho-
nório é um jornalista machão 
casado com Leila. E Fonsinho 
é um escritor solteiro, meti-
do à intelectual. Juntos, eles 
buscam entender o papel do 
homem neste mundo atual, 
povoado por mulheres de ideias 
modernas.

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.

crítico - diante do destino 
incerto reservado aos que 
se arriscam na carreira lite-
rária em um país periférico, 
as estratégias e os percalços 
experimentados no serviço 
público.

Por isso, não escapam 
as agitações políticas de um 
período pautado pelo acirra-
mento do debate ideológico 
e das efervescências no Bra-
sil e no mundo: Estado Novo, 
Segunda Grande Guerra 
Mundial e o Modernismo. As 
vidas e cartas de Drummond 
e Cyro dos Anjos são atraves-
sadas pelo fervor e, sobretu-
do, pelas incongruências de 
tempos revolucionários.

O livro, inclusive, deixa 
clara a intimidade de am-

bos, fato que permite ex-
ternarem opiniões sobre 
outros escritores, a exem-
plo de Guimarães Rosa, Ra-
chel de Queiroz, Graciliano 
Ramos. Nas correspondên-
cias, encontra-se em Drum-
mond um leitor voraz, se 
permitindo emitir - sem 
rodeios – juízos de valor a 
respeito do que se produzia 
a seu redor. Amparado no fio 
da confiança, traçado entre 
compadres, o poeta assume 
o papel de crítico ferino dos 
regionalistas, estabelecendo 
as linhas divisórias de suas 
preferências e, principal-
mente, de suas antipatias li-
terárias.

No entanto, a reflexão 
artística e metalinguística, 

que parece ensejar o deba-
te político. Como desabafa 
Drummond: “Nascemos to-
dos incapazes para a política, 
mas fadados a sofrer no lom-
bo suas transformações”. 
Constata-se, ainda, nos tex-
tos, as inquietações típicas 
de uma geração rural, que 
se casou cedo, mas que pas-
sou a vida às voltas com o 
aspecto urbano de progres-
siva abertura e liberdade. 
Não apenas os projetos e 
impasses pessoais, mas da 
literatura de ambos, aquela 
produzida na esteira dos di-
versos modernismos brasi-
leiros em meados do século 
XX. E é precisamente nesse 
campo que a publicação das 
cartas faz sentido para além 
do simples voyerismo.

Os organizadores
 Wander Melo Miranda é 

professor titular de Teoria da 
Literatura na Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. É autor 
de Corpos  escritos e Nações 
literárias, entre outros títu-
los. Roberto Said também é 
professor da instituição, na 
mesma disciplina, e autor 
de Angústia da ação: poesia 
e política em Drummond e 
Margens teóricas: memória e 
acervos literários.

Escola de Música Anthenor Navarro 
inscreve até o próximo dia 20

A partir da próxima segunda-feira, estarão abertas as inscrições para o 
segundo semestre de 2012 dos cursos oferecidos pela Escola de Música 
Anthenor Navarro (Eman), sediada no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, 
em João Pessoa. As inscrições vão até o dia 20 deste mês, das 8h às 
18h, na secretaria da própria escola. Durante esta semana, os alunos 
veteranos também poderão renovar a matrícula. Os principais instru-
mentos que compõem uma orquestra são ensinados pela Eman, além de 
técnica vocal e matérias teóricas. As aulas são ministradas por 36 pro-
fessores que fazem parte do corpo docente da instituição. O número de 
vagas é limitado, variando a cada instrumento e nível. Para garantir uma 
delas é importante que o interessado chegue cedo ao local e preencha a 
ficha de inscrição. Os inscritos passarão por audições para identificar o 
nível ideal para que cada um possa acompanhar o ritmo das aulas e do 
aprendizado. A matrícula custa R$ 100.

Ronaldo e a Imprensa do Coração

O trabalho de edição da morte da artista Elis Regina mostrou que ali estavam em 
guerra pelo menos três forças explícitas: o discurso do poder, que queria espetaculari-
zar a morte da cantora pela cocaína; a comoção coletiva, representada pelo sentimento 
de perda que se manifestava nas ruas; e a solidariedade dos jornalistas.

O relato da professora Cremilda Medina mostra o quanto essa mediação jornalís-
tica é complexa. E nos faz pensar sobre a cobertura dos jornais paraibanos da morte do 
ex-governador Ronaldo Cunha Lima.

A angulação determinada pelas forças de atuação na construção da morte de 
Ronaldo envolve o valor econômico - quanto um personagem como Ronaldo pode gerar 
de audiência - e a comoção popular.

Munidos desse feeling com o leitor/a, os jornalistas, na cobertura da morte de 
Ronaldo, trouxeram os fatos para a redação transcritos de seus corações. Teve colunista 
que buscou restaurar tão somente a relação entre ele e o poeta por meio de lembran-
ças de momentos emocionantes da convivência de ambos. Uma demonstração de que 
meros recursos técnicos de construção de notas e artigos não são capazes de separar o 
jornalista do mundo sensível.

Os jornais registraram o acontecimento em diferentes espaços de suas edições 
de domingo, 8 de julho, gerando cadernos especiais, acolhida em manchetes de primeira 
página e em colunas. As manchetes já ligam Ronaldo à imortalidade: “O descanso do 
poeta”, “Quero morrer de manhã”, “Era uma vez um poeta” e “O adeus ao poeta”. 

Ao mesmo tempo em que imortalizam o poeta os jornais precisam do corpo do 
ex-governador para transformá-lo em mercadoria. As notícias sobre a morte, as pes-
quisas sobre a trajetória do poeta e político, somam-se aos anúncios publicitários em 
forma de homenagem. São manifestações de empresários, governo, partido político e 
amigos. Nesses espaços, o jornalismo e a publicidade convivem como se fossem um só 
sistema.

Ronaldo é elevado à categoria dos olimpianos. São espécies de “superpessoas”, 
heróis e mitos produzidos pela cultura da mídia. Celebridades do mundo da música, do 
cinema, da televisão, do esporte, da poesia, da política.

Na cobertura da imprensa do coração, os olimpianos devem ser blindados de crí-
ticas ou comentários mais fortes. Aparecem quase sem defeitos, de preferência, sem. 
Em determinado momento, um dos jornais ensaia que o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Joaquim Barbosa, fez duras críticas à postura de Ronaldo, que renunciou ao 
mandato de deputado federal para não ser julgado pelo Supremo no episódio do restau-
rante Gulliver. Quais as duras críticas do ministro? Não estão ditas no jornal.

Na narrativa do periódico, Joaquim Barbosa poderia ser o único personagem a 
se contrapor ao herói. Pois já não dava mais para esperar isso dos adversários políticos 
do ex-governador. Eles já tratavam Ronaldo como “uma pessoa muito humana e de alta 
responsabilidade”.

Pelo visto, os jornais paraibanos tentaram ser zelosos com Ronaldo, mais do que 
a própria família. Esta, por sua vez, se pronunciou por meio do filho Cássio e pediu des-
culpas pelas falhas do poeta. 

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

Foto: Divulgação

O brasileiro Rodrigo Santoro foi indi-
cado na categoria de melhor ator do 
prêmio Alma, que celebra os artistas 
latinos nos Estados Unidos, por seu 
papel no filme O Que Esperar Quando 
Você Está Esperando.Santoro dispu-
tará o prêmio com o porto-riquenho 
Benicio del Toro (Selvagens), o cubano 
Andy García (For Greater Glory: The 
True Story of Cristiada) e o mexicano 
Diego Boneta, pelo musical Rock of 
Ages. Entre as mulheres , as indicadas 
são a mexicana Salma Hayek , Eva Lon-
goria, Eva Mendes, Roselyn Sánchez e 
Zoe Saldana.“A festa é uma celebração 
dos artistas que defendem e promo-
vem uma imagem socialmente ativa da 
cultura hispânica nos meios de comu-
nicação”, afirma o Conselho Nacional 
da Raça (NCLR), a maior organização 
hispânica de direitos humanos dos 
EUA e que organiza a premiação.

Rodrigo Santoro é 
indicado a prêmio 
nos Estados Unidos

O disco Bad, um dos mais clássicos 
de Michael Jackson, aparece como o 
tema central do novo documentário 
do diretor Spike Lee, amigo pessoal 
do cantor e realizador do póstumo 
This Is It. O filme, que já se encontra 
em fase de pós-produção, chegará 
ao mercado com a intenção de cele-
brar o 25º aniversário do álbum. A 
elaboração do que foi o sétimo disco 
de estúdio de Michael Jackson e sua 
posterior turnê mundial deverão 
centrar este documentário, que ain-
da contará com gravações inéditas 
e mais de 40 entrevistas realizadas 
pelo próprio Spike Lee. Mariah Carey, 
Sheryl Crow, Kanye West e Cee Lo 
Green são alguns dos artistas que 
foram ouvidos pelo diretor. Entre 
os entrevistados também estão 
diretores como Martin Scorsese  e 
Joe Pytka.

Spike Lee realiza 
documentário
sobre o disco Bad

Mídias em destaque

Drops & notas

SERviço

Título: Cyro & Drummond
Autores: Carlos Drummond e 
Cyro dos Anjos
Gênero: Cartas
Páginas: 328
Preço: R$ 49
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Música

Nação Maracahyba se apresenta hoje, na Capital, e representará 
a Paraíba em festival em Brasília, no próximo mês de agosto

Criado há mais de seis anos 
pelo percussionista pernam-
bucano Luciano Oliveira, o 
maracatu Nação Maracahyba 
já é uma referência regional na 
divulgação da cultura popular 
paraibana. Essa qualidade o 
público tem a oportunidade 

de – novamente – conferir hoje, quando o 
grupo, surgido em João Pessoa, se apresenta 
a partir das 17h30, no Anfiteatro da Estação 
Cabo Branco, dentro da programação de 
aniversário de quatro anos da instituição, 
localizada no bairro Altiplano, na Capital. 
Na ocasião, os integrantes mostrarão o 
repertório – além de outras músicas que 
não foram incluídas no trabalho - do seu 
primeiro disco, intitulado Acorda Povo, cujo 
lançamento oficial, conforme revelou para o 
jornal A União o percussionista e fundador, 
Luciano Oliveira, será lançado no próximo 

mês de setembro – data ainda em defini-
ção - no Centro Histórico da cidade, onde 
se originou. Mas antes, em agosto, será o 
único representante da Paraíba no Festival 
Latino-Americano de Cultura Africana, em 
Brasília.

Produção independente, o Acorda Povo 
foi gravado entre os meses de março de 
2011 até fevereiro deste ano, na cidade de 
Goiana (PE), onde nasceu o fundador do 
grupo Nação Maracahyba, que é o primeiro 
do baque virado - onde tem só percussão, 
que é o maracatu tradicional - de João 
Pessoa. “Vamos apresentar as 12 faixas de 
nosso CD, que conta com músicas de Cátia 
de França, Erivan Araújo e Rosildo Oliveira. 
Além disso, vamos apresentar algumas 
músicas que não entraram no disco”, disse 
Luciano Oliveira. 

O percussionista e fundador do Nação 
Maracahyba esclareceu que o título do 
CD – Acorda Povo - é uma homenagem à 
manifestação cultural homônima de Re-
cife, que faz referência a entidade Xangô, 

que corresponde ao São João. “A procissão 
religiosa é acompanhada de muita dança 
e música e sai sempre durante a véspera 
do Dia de São João”, comentou o músico, 
para quem o grupo paraibano tem sido um 
parceiro da Estação Cabo Branco, ao longo 
dos quatro anos de existência da instituição, 
que é vinculada à Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. “É um prazer se apresentar no 
local”, comentou. 

De acordo com Luciano Oliveira, um dos 
próximos compromissos do Nação Mara-
cahyba será o de representar a Paraíba no 
Festival Latino-Americano de Cultura Afri-
cana, onde estará participando no período 
de 23 a 27 de agosto, no Campus da Uni-
versidade de Brasília (UnB), que promove 
o evento em parceria com a Casa de Cultura 
Latino-Americana. 

Criação
O grupo paraibano surgiu na cidade 

de João Pessoa, no ano de 2005, fundado 
pelo percussionista pernambucano Luciano 

FOTOS: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Oliveira para promover a revitalização do 
maracatu de baque virado, cuja origem é 
africana. “Hoje, a Nação Maracahyba é o que 
considero referência de música regional”, 
garantiu o músico. “Os integrantes do grupo 
mostram a música paraibana, difundindo 
técnicas musicais utilizadas em nossos 
folguedos populares, além de realizar 
pesquisas de movimentos acontecidos na 
antiga Parahyba”, disse ele. 

2ºCaderno
8

ServiçO
Apresentação: Grupo de Maracatu Nação 
Maracahyba
Data: Hoje
Horário: Às 17h30
Local: Anfiteatro da estação Cabo Branco, 
em João Pessoa
Endereço: Av. João Cirillo da Silva, s/n, Alti-
plano  
Entrada: Gratuita
Informações: 3214-8303 / 3214-8270

Poesia Ltda. é o título do livro (Patuá, 120 páginas) 
que o poeta Charles Marlon - aluno graduando do curso 
de Letras da Universidade de São Paulo (USP) nas habi-
litações de Português e Inglês – lança, às 18h de hoje, no 
Sebo Cultural, que se localiza no Centro de João Pessoa. 
Na oportunidade, dentro da programação, haverá bate-
papo com o autor - mediado pelos poetas paraibanos 
Linaldo Guedes e André Ricardo Aguiar - além de sarau 
poético e show em homenagem a Zé Limeira, o Poeta do 
Absurdo.

O livro de poesia de Charles Marlon foi lançado na 
capital paulista no dia 17 de junho pela Editora Patuá, em 
cujo site a obra pode ser adquirida pelo preço de R$ 26, 
mais o frete. O autor - que, atualmente, participa de um 

Charles Marlon lança 
livro no Sebo Cultural

projeto de iniciação científica, sob a orientação da pro-
fessora e doutora Mônica Muniz de Souza Simas, a res-
peito da poesia contemporânea portuguesa e a poética 
da solidão em Rui Pires Cabral – cultiva um grande inte-
resse pela literatura, em especial pela contemporânea e 
por suas relações com as teorias do pós-modernismo, e, 
sobretudo, por aquilo que possibilita teoria e literatura: 
a vida contemporânea e suas (im)possibilidades.  

O Sarau de poemas livres, que consta da progra-
mação do lançamento do livro, tem início previsto para 
as 19h40 e é coordenado por Aparecida de Santana e 
Erinaldo Melo. O outro evento, às 20h30, será o show 
Arupemba Poesia e Prosa – Sarau, em homenagem a 
Zé Limeira. 

Referência regional
O Nação 
Maracahyba 
prepara lançamento do 
seu primeiro disco, 
Acorda Povo, 
para setembro

Poesia Ltda marca a estreia do paulista Charles Marlon em livro
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Quase 400 pessoas 
esperam por um 
transplante na Paraíba
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Esgotos clandestinos 
e lixo jogado no chão 
são os responsáveis praias
“Os esgotos clandes-

tinos e a poluição 
dos rios causados 
pelas próprias fa-
mílias ribeirinhas 

promovem semanalmente sujeira em 
alguns trechos das principais praias 
do litoral paraibano tornando-as im-
próprias para o banho”. A informa-
ção é da coordenadora de Medições 
Ambientais da Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, 
Andréa Ferreira Fidele. Ela disse que 
a Sudema realiza semanalmente o 
monitoramento de todas as praias 
localizadas nos municípios de João 
Pessoa, Cabedelo, Lucena e Pitimbu, 
por estarem localizadas nos centros 
urbanos com maior fluxo de banhis-
tas. O monitoramento dos demais 
municípios do litoral paraibano é 
realizado mensalmente. No total são 
monitoradas 56 praias e durante as 
últimas amostras 12 foram classi-
ficadas como impróprias para o ba-
nho em razão do teor de coliformes 
fecais. 

Semanalmente a balneabilidade 
é feita em 12 praias e os resultados 
são divulgados todas as sextas-feiras. 
Como as placas de aviso aos turistas e 
banhistas a serem colocadas nos tre-
chos impróprios para o banho ainda 
não foram confeccionadas, Andréa 
recomenda que os frequentadores 
evitem tomar banho nas praias loca-
lizadas em áreas frontais a desembo-
caduras de galerias de águas pluviais, 
principalmente se houver indício de 
escoamento recente.

Ela alertou que as praias que 
ficam em frente a desembocaduras 
geralmente são impróprias para o 
banho porque jogam água para o mar 
vindo de esgotos clandestinos ou de 
rios poluídos. “Nesses pontos os ba-

nhistas devem evitar entrar na água 
pelo menos 100 metros à esquerda e 
100 metros à direita. Mantendo essa 
distância da desembocadura o res-
tante da praia está sempre excelente 
para o banho”, alertou a coordenado-
ra de medição ambiental da Sudema, 
antecipando que as placas de aviso 
aos banhistas deverão estar prontas 
no final do mês de agosto.

Chuvas 
Andréa afirmou que durante o 

período chuvoso ocorre mais sujeira 
nas praias porque a água da chuva 
invade as galerias que por sua vez, 
invadem os esgotos clandestinos que 
deságuam no mar. Em João Pessoa, os 
trechos que geralmente ficam impró-
prios para o banho são as praias do 
Bessa 1 e Manaíra, próximo ao Mer-
cado do Peixe. Nesses locais o banho 
deve ser evitado no trecho de 100 
metros das desembocaduras. 

“A própria população, que joga 
lixo nas ruas, é a principal respon-
sável pela sujeira que deságua nas 
praias, porque o lixo que é jogado na 
rua acaba caindo nas galerias plu-
viais, que com as chuvas levam toda a 
sujeira para a praia”, alertou ela, en-
fatizando que o ser humano precisa 
de mais educação ambiental. Os lo-
cais de águas impróprias devem ser 
evitados, principalmente pelas crian-
ças que podem engolir a água e ficar 
com sintomas de diarreia ou enjoo. 

A Sudema não monitora ape-
nas as praias, mas também a água 
que vem saindo do Rio do Cabelo, do 
Rio Gramame e dos canais de águas 
pluviais, para saber de onde vem a 
contaminação das praias paraiba-
nas. “Quanto aos esgotos clandes-
tinos nós temos uma parceria com 
a Secretaria de Infraestrutura do 
Município, com a finalidade de iden-
tificar esses esgotos para que todos 
eles sejam tapados”, disse ela adian-
tando que só assim o paraibano terá 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Um trabalho de pre-
venção realizado pelo 
Centro de Vigilância Am-
biental e Zoonoses da 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) tem 
contribuído para diminuir 
e controlar as doenças de 
animais que vivem nas 
ruas da Capital e, em es-
pecial a leishmaniose vis-
ceral canina (LVC), doença 
que é mais conhecida por 
calazar. 

De janeiro a maio des-
te ano, das 1.552 amostras 
para diagnóstico da doen-

ça que foram analisadas 
no laboratório do centro, 
112 deram positivas, o que 
corresponde a 7,2%. 

No mesmo período 
do ano passado, das 1.200 
amostras, 196 confirma-
ram como calazar, o que 
representa um percentu-
al de 16,3%. De acordo 
com a coordenadora do 
Centro, Nara Arruda, o 
trabalho de prevenção 
à doença foi intensifica-
do e diariamente cerca 
de oito agentes de vigi-
lância ambiental fazem 
coleta no sangue em ani-
mais com sintomas em 
áreas dos bairros onde 

o mosquito transmissor, 
o palha ou cangalhinha, 
infectado com o protozo-
ário da leishmânia, tem 
maior incidência.

“Temos observado 
que, através da ação 
constante que vem sendo 
realizada pelos agentes 
de vigilância ambiental 
que consiste no reco-
lhimento em amostras 
de sangue dos animais 
que apresentam sinto-
mas da doença, pode-se 
observar que o número 
de exames realizados 
aumentou e que houve 
uma redução na positi-
vidade, o que comprova 

que o índice da doença 
tem diminuído satisfa-
toriamente”, revelou. A 
transmissão da doença 
ocorre através da corren-
te sanguínea, quando o 
mosquito infectado pica 
um animal sadio após in-
fectar um infectado.

Segundo a coordena-
dora no laboratório do 
Centro são realizadas uma 
média de 300 a 400 exa-
mes em animais no mês. 
A coleta da mostra de 
sangue é gratuita e qual-
quer pessoa pode levar 
seu animal para fazer. O 
Centro de Vigilância Am-
biental e Zoonoses fica lo-

Prevenção reduz número de animais doentes
NAS RUAS

Teresa Duarte 
teresaduarte2@hotmail.com Saiba Mais

Como é transmitido o calazar 
O responsável é um mosquito, menor que uma muriçoca, chamado flebótomo, que 
no caso do calazar é da espécie Lutzomyia longipalpis. A transmissão da doença 
ocorre através da corrente sanguínea, quando o mosquito infectado pica um 
animal sadio após infectar um infectado.

Sintomas
Os sinais clínicos não são característicos da doença. Porém, geralmente os animais 
afetados apresentam perda de peso, lesões de pele, crescimento exagerado das unhas, 
depressão, falta de apetite e áreas com queda de pelo sendo a principal em volta dos olhos.

calizado na Avenida Wa-
lfredo Macedo Brandão, 
n°100, Bancários, próxi-
mo à Companhia Estadu-

al de Habitação Popular 
(Cehap). Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone 3218- 9357.

praias mais limpas. 
As informações sobre a balnea-

bilidade das praias são divulgadas to-

das as sextas-feiras no site do Gover-
no do Estado www.paraiba.pb.gov.br. 
A balneabilidade é feita por um grupo 

de técnicos que coleta o material em 
todas as praias, em seguida traz para 
o laboratório e faz o procedimento 

de filtragem da mostra. Em 24 horas 
o resultado é conhecido e divulgado 
através do site do Governo do Estado.

No último monitoramento realizado pela Sudema, 12 praias paraibanas foram classificadas como impróprias para o banho

Foto: Evandro Pereira
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Criança gripada deve 
repousar em casa

MS facilita acesso 
a medicamento

O Ministério da Saúde reti-
rou o medicamento oseltamivir – de 
nome comercial tamiflu – da “lista 
de substâncias sujeitas a controle 
especial”. A partir de agora, o remé-
dio, que é usado no tratamento da 
gripe, passa a ser comercializado 
nas farmácias de todo o país como os 
demais medicamentos com receita 
médica simples, sem a necessidade 
de controle especial em duas vias 
(original e cópia). A determinação 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), - publicada no 
Diário Oficial da União, visa facilitar 
o acesso da população ao medi-
camento. O antiviral já é oferecido 
no Sistema Único de Saúde (SUS), 
gratuitamente, às pessoas que ne-
cessitam. Para retirar o antiviral, no 
entanto, o paciente deve apresentar 
prescrição médica, emitida tanto por 
profissionais da rede pública, como 
da rede privada.

Com esta iniciativa, o Minis-
tério da Saúde reforça o Protocolo de 
Tratamento de Influenza – 2011, que 
atualizou os profissionais de saúde 
quanto ao tratamento dos casos de 
gripe, ratificando junto aos médicos a 
prescrição e orientação para o acesso 
rápido ao antiviral oseltamivir. 

Crianças menores de dois anos pos-
suem maior chance de desenvolverem 
complicações bacterianas. Pela baixa 
idade, ainda são muito frágeis e a proba-
bilidade de terem infecções no ouvido, 
sinusites, pneumonias, meningite e 
casos raros de gripe é grande. Mas é 
possível perceber previamente, porque 
elas costumam ficar mais amoadas 
quando doentes.

Em muitos casos os pequenos 
não conseguem expressar o mal-estar, 
então os pais devem ficar atentos 
se, além do quadro respiratório, as 
crianças ficam sonolentas ou perdem 
o apetite. Segundo o diretor do De-
partamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis do Ministério da Saúde , 
Cláudio Maierovitch, havendo qualquer 
sintoma de agravamento da gripe o 
responsável deve levá-las ao serviço de 
saúde mais próximo para indicação do 
tratamento adequado. 

Já as crianças maiores de dois 
anos geralmente sabem se queixar do 
que sentem. Isso permite aos pais rea-
gir de forma mais direta no problema. 
Maierovitch explica que em todos os 
casos de síndrome gripal é necessário 
manter o pequeno doente fora do con-
vívio de outras crianças. 

Trezentos e oitenta e 
duas pessoas esperam por um 
transplante na Paraíba. E essa 
espera é maior porque muitos 
familiares, por medo, receio ou 
desinformação não autorizam 
a doação. Na Paraíba, apenas 
um doador pode ajudar até 
cinco receptores que esperam 
por córnea, rim ou fígado. Não 
há fila para o transplante de 
coração, mas o órgão continua 
sendo colhido, para ajudar 
brasileiros de outros estados. 
Três hospitais no Estado fazem 
transplante de órgão. A Paraí-
ba é o 15º Estado no país e o 5º 
em quantidade de transplante.

De acordo com Gyanna 
Lys de Melo Moreira Mon-
tenegro, diretora da Central 
de Transplante da Paraíba, 
uma única pessoa pode doar 
tecidos tais como: córnea, osso, 
pele e válvulas cardíacas além 
de órgãos como coração, pul-
mões, fígado, rins, pâncreas e 

Fila de espera já chega a 382 na Paraíba
tranSplante de órgãoS

Foto: divulgação

desespero do paciente aumen-
ta devido ao receio de famílias 
que não autorizan a doação

Como as famílias são abordadas

Curso de aperfeiçoamento 
tem início na segunda-feira 

Química tem nova coordenação

estatística inscreve até o dia 17

O Diretor em exercício do Centro de Ciências Exatas e da Natureza José Roberto Soares do Nasci-
mento, recentemente, deu posse aos professores Ieda Maria Garcia dos Santos e Gerd Bruno da Rocha, 
ambos do Departamento de Química do Centro, nas funções de Coordenadora e Vice-Coordenador, re-
spectivamente, do Curso de Pós-Graduação em Química do CCEN, da Universidade Federal da Paraíba. O 
mandato de ambos que teve início no primeiro dia deste mês de julho vai até 31 de maio de 2014.

Os alunos de graduação em Estatística interessados em participar do projeto de pesquisa KDD Cup 2012, 
que desejarem adquirir conhecimentos na área de mineração de dados devem procurar o Departamento de 
Estatística do CCEN, no campus da UFPB em João Pessoa. O curso de bacharelado está oferecendo oportuni-
dade aos estudantes da área, com as inscrições abertas até a próxima terça-feira (17). A seleção será para os 
alunos voluntários ao KDD Cup 2012 – a copa do mundo de mineração de dados. Mais informações na coorde-
nação do próprio programa, no Departamento de Estatística do CCEN, da UFPB. 

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

Na próxima segunda-feira (16) terá início a nova etapa do Pro-
grama de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino 
Médio. O Programa visa oferecer treinamento para professores de 
Matemática em todos os estados do país, abordando temas relativos 
aos conteúdos programáticos das três séries do Ensino Médio que 
são oferecidos em módulos independentes. A equipe que lecionará 
as aulas é formada por professores do IMPA, que vêm trabalhando 
em conjunto há vários anos em atividades ligadas ao Ensino da 
Matemática. Entre estas, a publicação da Revista do Professor de 
Matemática, as Olimpíadas de Matemática (regionais, nacionais e 
internacionais) e a autoria de diversos livros sobre a Matemática da 
escola secundária, destinados à formação de professores. As aulas 
são via Internet, pela manhã, com discussão e resolução de exercí-
cios em grupo à tarde. Informações no site http://www.mat.ufpb.
br.

intestino. “Na Paraíba são cap-
tados córnea, coração para val-
vula, rins e fígado e são realiza-
dos transplantes de fígado, rins 
e córnea. Existe equipe autori-
zada também para realização 
de transplante pâncrea e rim 
porém, ainda não houve reali-
zação de tal procedimento sen-
do uma meta para ser atingida 
até o final de 2012”, comentou 
a médica.

Ela disse ainda que a doa-
ção só poderá ser realizada de-
pois da confirmação do óbito, 
tanto por parada cardio-rres-
piratória ou após o diagnóstico 
da morte encefálica. “O proce-
dimento para a confirmação 
da morte encefálica segue pro-
tocolo determinado pelo Con-
selho Federal de Medicina e é 
composto por dois exames clí-
nicos realizados por dois pro-
fissionais médicos, sendo um 
neurologista, em momentos 
diferentes, necessitando ainda 
de um exame de imagem para 
o registro e confirmação gráfi-
ca do diagnóstico”, assegurou a 
médica.

Após a confirmação do 
óbito é oferecida a família a 
oportunidade de doar e se a Gyanna diz que doação só poderá ser realizada depois do óbito

A entrevista familiar 
para a doação é realizada 
por uma equipe treina-
da, geralmente composta 
por psicólogo e assisten-
te social  que oferecem 
à família a oportuni-
dade da doação, mas, 
em algumas situações a 
própria família procura 
diretamente a Central 
de Transplante manifes-
tando o seu desejo de 
doar.

Segundo Gyanna, a 
negativa familiar ocor-
re na maioria das vezes 
por falta de informação 
decorrente ao diagnós-
tico da morte encefáli-
ca, medo da deformida-
de do corpo do doador, 
por não se sentir bem 
acolhida quando a sua 
chegada ao hospital, 
não aceitar o tempo de 
espera necessário para 
os procedimentos de 
captação ou porque es-
tão respeitando o dese-
jo da pessoa falecida em 
não ser doador.

 Ela explicou ainda 
que a autorização da 
doação é feita pela famí-
lia através do seu repre-
sentante legal. “Não tem 
mais validade o registro 
em documento oficial 
sobre ser ou não doa-
dor”. 

Hoje quem decide 
sobre doação é a famí-
lia por isso é importante 
que todos manifestem 
ainda em vida seu dese-
jo de doar para que a fa-
mília possa atender seu 
desejo após sua morte. 
A equipe de aborda-
gem oferece à família 
a oportunidade da do-
ação, e esse gesto deve 
ser feito de forma a não 
causar constrangimen-
to entre seus membros, 
pelo contrário, que ele 
possa trazer conforto a 
todos os familiares em 
saber que está dando 
a oportunidade às pes-
soas que estão em lista 
de espera em continuar 
vivendo”, disse.

Estado é o 5º do Nordeste em número de doações
lDe acordo com dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgão (ABTO), coletados entre janeiro e março deste ano, a 
Paraíba é o 15º Estado brasileiro em doação de órgãos. Se a comparação for feita apenas na região Nordeste, o Estado fica em 5º 
lugar, (1º - Ceará, 2º Bahia, 3º Pernambuco, 4º Rio Grande do Norte).

Tempo que o órgão/tecido pode permanecer antes do transplante

lCoração- Duas horas – um receptor beneficiado
lFígado – 24 horas - um receptor beneficiado 
lRim -  48 horas – até dois receptores beneficiados 

lCórnea –até 15 dias  - até dois receptores beneficiados 
lRim-Pâncreas – 24 horas – um doador beneficiado

Hospitais credenciados para fazer o transplante

lAntônio Targino –Campina Grande – Credenciado para Rim
lSão Vicente – João Pessoa – Credenciado para Rim 
lUnimed- João Pessoa – Credenciado para, fígado, rim e Rim-Pâncreas
lTransplante de Córnea é feito em nível ambulatorial, em clínicas de oftalmologia, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande 
e Sousa 

Pacientes na fila de espera

l366 esperando por um rim    
l13 esperando por uma córnea  

l3 esperando por um fígado 
lNenhum esperando por um coração 

Entenda mais sobre doação de órgão

lhttp://www.abto.org.br

Serviço

lA Central de Transplantes da Paraíba funciona no prédio do Ambulatório do IASS (antigo IPEP) diuturnamente captando e distribuindo 
órgãos e tecidos para transplante e atende através dos telefones (83) 3244-6192 / (83) 3225-6409 / (83) 8845-3516. 

abordagem for positiva, se a 
família concordar com a doa-
ção, são realizados exames 
para identificar se o doador 
não apresenta alguma pato-
logia que possa comprometer 
a saúde do receptor. “Confir-
mada a viabilidade da doação 
as equipes de captação auto-
rizadas pelo Sistema Nacional 
de Transplante procedem a 
retirada dos órgãos doados 
e o corpo é entregue a famí-
lia totalmente reconstituído. 
O procedimento cirúrgico da 
captação é semelhante a qual-
quer outra cirurgia”, explicou 
Gyanna.

Uma única pessoa 
pode doar cór-
nea, osso, pele, 
além de órgãos, 
a exemplo de co-
ração, pulmões, 
fígado, rins, pân-
creas e intestino

Lidiane Gonçalves
lidianevgn@gmail.com 

encontro internacional de Física
O Programa de Pós-Graduação em Física do Departamento de Física do CCEN, da UFPB, está progra-

mando para as duas últimas semanas deste mês (15 a 29) a realização da 
“Advanced School on Quantum Foundations and Open Quantum Systems”. Representantes de instituições 

de ensino superior do Brasil e do Exterior, a exemplo das Universidades do México, de los Andes e da Uni-
versity of Amsterdam já confirmaram presença no encontro, que deve acontecer na Universidade Federal da 
Paraíba. 
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Tecnologia x Literatura
Internet não desenvolve o pensamento crítico 

FOTO: Divulgação

Rio de Janeiro - A amplia-
ção do hábito da leitura 
entre estudantes bra-
sileiros requer a exis-
tência de mediadores 

preparados que entendam as no-
vas ferramentas tecnológicas para 
levá-los a fazer a ligação com o 
mundo em que vivem por meio da 
literatura. “Nós temos poucos me-
diadores aptos a entrar neste diá-
logo, nestes suportes, nestas novas 
linguagens e que tragam uma he-
rança cultural vastíssima”, disse a 
diretora adjunta da cátedra Unes-
co de Leitura da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ), Eliana Yunes.

Na avaliação de Eliana, que 
criou a cátedra de Leitura na PUC-
-RJ em parceria com a Unesco, os 
estudantes, mesmo no uso da in-
ternet, podem dedicar mais tempo 
à escrita e à leitura do que teriam 
as pessoas há cerca de 20 anos. 
“Eles são obrigados a ler, a escre-
ver, a se comunicar”, declarou à 
Agência Brasil.

Eliane admitiu, contudo, que 
sem uma mediação adequada, 
“existe uma simplificação do uso 
da língua”. A leitura dos estudan-
tes que estão conectados às redes 
sociais acaba circunscrita a um uni-
verso muito estreito ao qual eles 
têm acesso com facilidade. “Está na 
onda, está na moda. Tem a coisa da 
tribo, do grupo”, disse. A professora 
disse que essa leitura, porém, não 
têm a densidade necessária para 
levar os alunos à formação de um 
pensamento crítico.

Segundo Eliana Yunes, falta a 
esses estudantes um trabalho de 
ligação com a leitura criativa ( pre-
sente na literatura, por exemplo), 
algo que pode ser feito pelas esco-
las e até pelas famílias. “Falta uma 
mediação que permita que esses 
meninos tenham acesso, mesmo via 
internet, a sites muito bons de poe-
sia, de blogs, pequenas histórias, 
de museus, que discutem música, 
história”. Sites que, segundo Eliana, 
permitem que os alunos saiam des-

se “chão raso” e possam ser levados 
para uma experiência criativa da 
linguagem.

“Quem não lê tem muita di-
ficuldade de escrever, de ampliar 
o seu universo de escrita, de virar 
efetivamente um escritor”. Como 
eles têm pouca familiaridade com 
a língua viva, seria necessário que 
os adultos se preparassem melhor, 
buscando conhecer esta nova tec-
nologia para que a mediação, tanto 
pela escola como pela família, pu-
desse ser exercida de forma a par-
tilhar com os alunos leituras de boa 
qualidade.

A professora disse que a me-
diação restaura o fio que liga o pas-
sado ao futuro no presente destes 
estudantes. Ela reiterou que a falta 
de conhecimento de professores e 
pais desses suportes modernos de 
comunicação e a falta de habilidade 
de envolver alunos em uma discus-
são de um universo mais rico im-
pedem meninos e meninas de des-
frutarem uma herança cultural, “da 
qual eles são legítimos herdeiros”.

“Acho que a questão da escola 
passa pelo problema da mediação. 
Se nós não formos leitores de várias 
linguagens, de vários suportes, nós 
perderemos realmente o passo com 
esta geração, que está velozmente à 
nossa frente, buscando outras lin-
guagens, outras formas de comuni-
cação”. É preciso, sustentou, que os 
estudantes percebam que a litera-
tura não é um peso ou uma obriga-
ção. “Literatura é vida”.

Para Eliana, a literatura faz 
falta porque desloca o olhar das 
pessoas de uma coisa “líquida e 
certa”, para um lugar de reflexão, de 
discussão sobre o mundo e a vida 
humana. Isso pode ser encontrado 
não só no livro impresso, em papel, 
como também no livro digital. “Este 
jogo contemporâneo é muito rico”, 
disse. “Quanto mais suportes a gen-
te tiver para a palavra escrita e para 
abrigar a reflexão sobre a condição 
do ser humano, melhor a gente vai 
poder abraçar as várias modalida-
des, que estão vivas, da palavra”.  

De acordo com pesquisa efetu-
ada pelo Instituto Mapear para a Se-
cretaria Estadual de Educação do Rio 
de Janeiro com 4 mil estudantes e 1,2 
mil responsáveis, 93% dos alunos do 
Ensino Médio da rede pública do Es-
tado tinham celulares em dezembro 
de 2011 e 78% possuíam computa-
dor, sendo que 92% tinham acesso 
frequente à internet.

Em contrapartida, 14% dos alu-
nos declararam não ter lido nenhum 
livro nos últimos cinco anos. Entre os 
que não leram nada, 17% residiam 
no interior e 12% na Região Metro-
politana. Um livro foi lido no período 
por 11% dos estudantes; dois ou três 
livros por 26% e quatro ou cinco li-
vros por 17%.

Entre os alunos que leram mais 
que um livro em média nos últimos 
cinco anos, a pesquisa registrou que 
14% leram entre seis e dez livros, 8% 
entre 11 e 20 e 10% leram mais que 
20 livros em cinco anos.

O baixo índice de leitura en-
tre os alunos do Ensino Médio da 
rede pública estadual fluminense 
pode ser atribuído a um fator his-
tórico, disse  o subsecretário de 
Gestão do Ensino, Antonio Neto. 
O subsecretário informou que 
70% dos pais de alunos não têm o  
Ensino Fundamental completo. “No 
ambiente familiar o aluno não encon-
tra estímulo para a leitura”, disse.

Nas famílias de classe média, 

que costumam assinar jornais e peri-
ódicos, os estudantes conseguem ter 
mais acesso a algum tipo de leitura. 
“No caso das famílias mais pobres, 
nós não vemos isso. Vemos grandes 
dificuldades”, afirmou ele. 

O papel da escola passa a ser 
mais importante, porque é um qua-
dro que tem que ser revertido desde 
os anos iniciais da educação”, disse 
Neto. A pesquisa foi pautada no Ensi-
no Médio e mostra que a leitura tem 
que ser fortalecida desde os anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, “para 
que no Ensino Médio, o aluno tenha 
uma convivência com o livro muito 
maior”.

Acesso frequente à web

Incentivo à leitura através de eventos 
Aprendizagem que estudantes têm através de redes sociais é de um universo muito estreito, diz professora da PUC

O subsecretário de Gestão do 
Ensino do Rio de Janeiro, Antonio 
Neto, observou que, “como o mundo 
ideal não existe”, é preciso trabalhar 
com a realidade. Para fomentar ações 
que incentivem o gosto pela leitura 
entre os alunos, a Secretaria Estadu-
al de Educação do Rio utiliza várias 
ferramentas. Uma delas, iniciada este 
ano, foi a Semana de Artes das esco-
las públicas estaduais, encerrada no 
último dia 6, no Píer Mauá.

A Semana de Artes foi resultado 
de trabalhos efetuados por escolas da 
rede estadual que envolveram várias 
linguagens, entre as quais música, 
dança, pintura, literatura, vídeo e tea-
tro. “Essa ação de fomento à arte está 
necessariamente ligada à leitura”, dis-
se. Foram cinco dias de ações escola-
res, o que levou a secretaria a decidir 
ampliar o evento no próximo ano.

Outra ação de incentivo ao hábi-
to de ler entre os estudantes é o Sa-
lão do Livro das Escolas Estaduais. O 
evento é anual e constitui uma opor-
tunidade de as unidades escolares 
adquirirem novos livros para os es-
tudantes. Cerca de 141 unidades par-
ticiparam da última edição, que teve 
uma verba de R$ 8 milhões.

“É uma espécie de feira de livros, 
só voltada para nossas escolas esta-
duais, onde elas, por meio dos seus 
programas de leitura, vão a essa fei-
ra para melhorar o seu acervo de li-
vros”. Os professores fazem a seleção 
dos títulos, bem como os alunos dão 

sugestões, porque são eles quem vão 
conviver com esse ambiente de leitu-
ra, explicou o subsecretário.

Futuro
Novas ações estão sendo forma-

tadas com o objetivo de serem intro-
duzidas na rede de ensino em 2013. 
Antonio Neto esclarece que a secre-
taria não trabalha com o conceito de 
bibliotecas, mas de salas de leitura 
nas escolas. O acervo dessas unida-
des considera uma proporção média 
de três livros, “pelo menos”, por alu-
no, conforme determina a legislação 
atual para bibliotecas.

O subsecretário disse que só o 
livro na escola não resulta em uma 
ação de leitura. Para reverter esse 
quadro, a secretaria criou, no ano 
passado, a função de “professor 
agente de leitura”. Esse profissional 
começará a ser colocado nas escolas 
ainda neste semestre com a função 
de fomentar a leitura. Ele terá tam-
bém a atribuição de criar estratégias 
para que o aluno “utilize e trabalhe 
com esses livros”.

Essa função se dará por adesão 
entre os professores e não existia an-
teriormente na secretaria. Antonio 
Neto explicou que o governo teve o 
cuidado de preservar a característica 
de regência, de trabalho pedagógico, 
ao contrário do que ocorre em alguns 
estados, em que o professor, ao exer-
cer uma função fora da sala de aula, 
perde o benefício.

A ideia é levar a figura do profes-
sor agente de leitura, de forma gra-
dual, a todas as 1.437 escolas públi-
cas dos 92 municípios fluminenses. 
Todas elas têm algum tipo de sala de 
leitura ou espaço dedicado a livros, 
como bibliotecas inclusive. “Nós que-
remos atingir todas elas. Mas esse é 
um passo gradual, porque nós temos 
uma deficiência de pessoal na rede 
ainda grande”, disse Antonio Neto.

O subsecretário informou que 
70% dos pais de alunos não têm o 
Ensino Fundamental completo. “No 
ambiente familiar o aluno não encon-
tra estímulo para a leitura”, disse.

A pesquisa foi pautada no Ensi-
no Médio e mostra que a leitura tem 
que ser fortalecida desde os anos ini-
ciais do Ensino Fundamental, “para 
que no Ensino Médio, o aluno tenha 
uma convivência com o livro muito 
maior”.

Brasileiro lê, em média, 4 livros por ano
O brasileiro lê em média quatro 

livros por ano e apenas metade da 
população pode ser considerada lei-
tora. É o que aponta a pesquisa Retra-
tos da Leitura no Brasil, divulgada em 
março passado pelo Instituto Pró-Li-
vro. O estudo realizado entre junho e 
julho de 2011 entrevistou mais de 5 
mil pessoas em 315 municípios.

Em 2008, o instituto divulgou 
pesquisa semelhante que apontava 
a leitura média de 4,7 livros por ano. 
Entretanto, a entidade não considera 
que houve uma queda no índice de 
leitura dos brasileiros, já que a meto-
dologia da pesquisa sofreu pequenas 

alterações para torná-la mais precisa.
De acordo com o levantamento, 

o Brasil tem hoje 50% de leitores ou 
88,2 milhões de pessoas. Se encai-
xam nessa categoria aqueles que le-
ram pelo menos um livro nos últimos 
três meses, inteiro ou em partes. En-
tre as mulheres, 53% são leitoras, ín-
dice maior do que o verificado entre 
os entrevistados do sexo masculino 
(43%).

Ao perguntar para os entrevis-
tados quantos livros foram lidos nos 
últimos três meses, período conside-
rado pelo estudo como de mais fácil 
para lembrança, a média de exempla-

res foi 1,85. Desse total, 1,05 exem-
plar foi escolhido por iniciativa pró-
pria e 0,81 indicados pela escola.

Entre os estudantes, a média de 
livros lidos passa para 3,41 exempla-
res nos últimos três meses. Os alunos 
leem 1,2 livro por iniciativa própria, 
divididos entre literatura (0,47), Bí-
blia (0,15), livros religiosos (0,11) e 
outros gêneros (0,47).

De acordo com o estudo, a Bíblia 
aparece em primeiro lugar entre os 
gêneros preferidos, seguido de livros 
didáticos, romances, livros religiosos, 
contos, literatura infantil, entre ou-
tros.

Nas famílias de classe 
média, que costumam 
assinar jornais e pe-
ríódicos, os estudan-
tes conseguem ter 
mais acesso a algum 
tipo de leitura. Baixo 
índice de leitura pode 
ser atribuído a um 
fator histórico

Escolas devem criar 
um novo profissional 
que irá desenvolver 
estratégias para que 
estimule o aluno 
a utilizar e trabalhar 
com títulos



Relaxe total

PARA QUEM DESEJA  se desconectar do tra-
balho e da rotina, cuidando da saúde física e mental, 
o Summerville Beach Resort está com nova turma 
para seu Summer Spa, com a expertise da clínica 
Prodieta e da nutricionista Sylvia Lobo.

O hotel, localizado na Praia de Muro Alto, no 
Litoral pernambucano está também com passeios 
de Catamarã até a Praia dos Carneiros e a Vila de 
Porto de Galinhas, dois destinos bastante procu-
rados pelos turistas.

FOTO: Divulgação

40 Anos de Pintura
UM DOS MAIS IMPORTANTES artistas plásticos 

paraibanos, Alexandre Filho abre a exposição 40 Anos de 
Pintura, às 20h na Usina Cultural Energisa João Pessoa.

Nos seus 40 anos de carreira, Alexandre Filho já 
recebeu diversas premiações, é citado em 21 livros sobre 
artes plásticas no Brasil e no mundo, além de ser o único 
artista brasileiro a constar do Superstock Fine Art Catalog, 
catálogo de grandes artistas mundiais.

Beldades
A CAPITAL 

PARAIBANA  estará 
representada pela 
bonita Gitana Nunes 
no concurso Miss 
Paraíba que acontece 
no próximo dia 23, 
sob a coordenação de 
Pedro Ferreira Neto.

A jovem, que  é 
filha do Mauro e Tania 
Nunes, ele superin-
tendente do Ideme, é 
estudante de Direito 
da Fesp e de Tradu-
ção da UFPB.

Embora não 
tenha conquistado 
o título Miss Brasil, 
a Paraíba chegou ao 
quarto lugar com Vir-
gínia Gomes em 1981 
e ganhou seis prêmios 
de Miss Simpatia, 
empatado com o Rio 
de Janeiro.

Ação filantrópica
A ESCRITORA e desembargadora Fátima Bezerra 

entregou ao padre George o primeiro cheque corres-
pondente a doação das vendas do livro Guiadas pela 
Justiça, Movidas pela Fé, o segundo mais procurado 
na Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos.

A ação vai beneficiar mulheres e crianças em 
situação de risco que são abrigadas na Comunidade 
Filhos da Misericórdia.

Para alegria da família e dos amigos leais, Maria Ita Dantas retornou ontem de 
mais um tratamento bem-sucedido em São Paulo

A bonita Gitana Nunes foi escolhida para ser a Miss João Pessoa

FOTO: Goretti Zenaide

Novo desembargador

O MAIS NOVO  desembargador do Tri-
bunal de Justiça de Pernambuco pelo Quinto 
Constitucional é o advogado Stênio Neiva, 
Coelho, cujo ato de nomeação foi assina-
do esta semana pelo governador Eduardo 
Campos. 

Stênio é irmão do conhecido empresário 
Otílio Neiva Júnior, das Óticas Scala em João 
Pessoa e também filho do desembargador 
aposentado Otílio Neiva Coelho.

Brinquedos populares

A REVISTA VIAGEM  que está nas 
bancas traz matéria de 8 páginas sobre as 
potencialidades turísticas de João Pessoa. 

Com texto de Felipe Abreu e fotos de 
Cácio Murilo, a matéria destaca também o 
restaurante Nau e a Estação Cabo Branco, 
além de considerar João Pessoa a capital 
“mais desestressada do país”.

Empresários Antônio 
Guedes de Andrade 
Bisneto, Líbia Frei-
tas Santos Oliveira 
e Marlene Costa, 
médicos José Satur-
nino Nóbrega e Paulo 
Sérgio Toscano, Sra. 
Jocezilda Molla, jorna-
lista Anco Márcio.

FOTO: Goretti Zenaide
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
“Eu bebo para fazer 
as outras pessoas
 interessantes”

“Um bom perfume funcio-
na como bebida alcóolica 
para a alma”

GROUCHO MARX TATI BERNARDI

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns Dois Pontos

   Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Dia das Crianças, o comércio tudo 
inventa para atrair a atenção dos 
clientes.
   Agora vem aí o Dia do Amigo 
que se comemora no próximo dia 
20 e, para presentear, O Boticário 
oferece para celebrar a data, a 
Thaty Princess Kit, composto de 
três loções hidratantes.

Zum Zum Zum
   Os dentistas Diego Gonçalves, Manuela Gonçalves e Gustavo Perazzo estão com 
moderno consultório no Centro Comercial de Miramar.

   Com organização de Roberta Aquino, Roziane Coelho e Nídia Azevedo e apoio 
desta colunista, segue hoje para Campina Grande uma comitiva de socialites pessoense 
para festejar o aniversário de Laudicéia Aguiar. 

    Os empresários Paulo e Giuliana Mendonça, que dirigem a Aquática Academia, em 
Manaíra, comemora hoje 12 anos de casados.

   O restaurante Blu´nelle, na Av. Epitácio Pessoa, que passou por significativa reforma 
assinada pela arquiteta Sandra Moura, está agora no almoço com serviço de grill.  A casa tem  
atraído muita gente pela sua boa gastronomia.

Terezinha Almeida e sua filha Magda Ângela Ribeiro Coutinho no 
lançamento do livro Matizes Poéticas

FOTO: Goretti Zenaide

Estimados Carlos Porciúncula e Jocezilda Molla, ela está hoje 
aniversariando, mas não comemora por problemas de saúde do filho

Curso de pintura

Turismo

O ARTESÃO  Enoque Bernardo, um dos integrantes 
do Programa de Artesanato Paraibano e especialista 
na tipologia Brinquedos Populares, está agora desen-
volvendo novo trabalho, totalmente oposto a essa 
atividade. 

Na Multifeira Brasil Mostra Brasil encontrei-o em meio a 
inúmeras pinturas a óleo que ele exibia como nova função. La-
mentei, no entanto, a ausência do ioiô, do carrinho de madeira, 
do pião e outros brinquedos lúdicos que tanto nos encantam.

Uma década de blues
VEM AÍ MAIS UMA uma edição do Oi Blues Night. 

Desta vez para comemorar os dez anos do projeto que 
vai apresentar o melhor do blues em seis capitais, entre 
elas João Pessoa. 

Na Capital paraibana será em novembro com o saxo-
fonista americano Atiba Taylor e a Uptown Band.

Innovare
DOIS PROJETOS  

“Processo Judicial e Ad-
ministrativo Eletrônico” 
(processo sem papel) e 
“Conciliação Humanista”, 
do Tribunal do Trabalho 
da Paraíba, estão classi-
ficados para a segunda 
fase do Prêmio Innovare.

O objetivo do prêmio 
é premiar e disseminar 
práticas inovadoras que 
aumentem a qualidade 
da prestação jurisdicional 
e modernizem a justiça 
brasileira.

A GALERIA  Louro 
e Canela, localizada na 
Avenida João Maurício, 
na Praia de Manaíra, está 
oferecendo interessan-
te curso de Pintura para 
crianças de 6 a 12 anos.  

O curso é ministrado 
aos sábados pela artista 
plástica Jô Cortez e é 
uma boa opção para ocu-
par as crianças em férias.

Entre seus alunos 
está a aplicada Manuela 
Aquino, filha de Lívia e 
Sagno Aquino.

Vagas no coral
O CORAL DO UNIPÊ, sob o comando do maes-

tro João Alberto Gurgel, abriu inscrições para novos 
componentes, seja para cantores como para instru-
mentistas (baixo elétrico, teclado e bateria).

As inscrições são feitas no portal www.unipe.br 
até o dia 10 de agosto.
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Segunda lista sai na próxima semana
HABILITAÇÃO SOCIAL

Vendas no Comércio 
varejista crescem 
11,2% na Paraíba

Página 14

A confirmação das 
inscrições vai ser 
concluída amanhã

Foto: Divulgação

Capitania 
dos Portos 
faz 155 anos

SOLENIDADE

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Programa Habilitação 
Social, que oferece Carteira 
Nacional de Habilitação de 
graça para candidatos caren-
tes, conclui amanhã, sexta-
-feira, a confirmação das 
inscrições e divulga a segun-
da lista na próxima semana. 
A relação com os nomes dos 
3 mil selecionados está dis-
ponível no endereço eletrô-
nico www.habilitacaosocial.
pb.gov.br, desde o dia 2 de 
julho. Lá também é possível 
conferir o local onde cada 
candidato deve apresentar, 
até o fim do prazo, os do-
cumentos que comprovem 
as informações prestadas no 
ato da inscrição.

Em João Pessoa, a apre-
sentação dos documentos 
acontece no Centro Social 
Urbano de Mandacaru, no 
Centro Social Urbano do 
Rangel e no Programa Cida-
dão do Varadouro. 

Nas demais regiões geo-
administrativas, os selecio-
nados estão sendo atendidos 
nas Ciretrans, Sines e Cen-
tros Sociais Urbanos indica-
dos para cada candidato na 
própria lista.

Os candidatos seleciona-
dos que não apresentarem a 
documentação comprovando 
as informações prestadas du-
rante a inscrição online serão 
eliminados e substituídos 
pelos que estão no cadastro 
reserva. Na próxima semana, 
em data a ser definida, o pro-
grama divulga as vagas gera-
das pelas inscrições não con-
firmadas. O segundo listão 
também será disponibilizado 
no site do programa.

O programa atende aos 
223 municípios paraibanos 
que foram divididos em 14 
regiões geoadministrativas. 
Na primeira região, que in-
clui João Pessoa e mais 13 
municípios, foram inscri-
tos 41.550 candidatos. Só 
na Capital paraibana, foram 
30.080 candidatos.

O superintendente do 
Detran, Rodrigo Carvalho, 
adiantou que a maior rejei-
ção entre os selecionados 

pelo Programa de Habilita-
ção Social, durante as inscri-
ções online, tem acontecido 
entre os egressos do sistema 
penitenciário.

Ele explicou que, neste 
segmento, muitos inscritos 
ainda cumprem pena em re-
gime condicional ou aberto e 
só são considerados egressos 
os que, de fato, já cumpriram 
a pena e estão livres de qual-
quer condenação.

Ao falar da importância 
do Programa Habilitação So-

cial, Rodrigo Carvalho tam-
bém lembrou que “ a CNH 
representa bem mais que uma 
permissão para dirigir. Além 
de ser reconhecida como 
identidade civil, a Carteira de 
Habilitação abre portas para 
o mercado de trabalho”.

Hoje, para tirar o docu-
mento, cada candidato gasta 
cerca de R$ 700. Por meio 
do programa Habilitação So-
cial, o Governo do Estado, 
além de dispensar as taxas do 
Detran, paga pelos serviços 

dos Centros de Formação de 
Condutores, bancando total-
mente os custos da Carteira 
Nacional de Habilitação para 
os candidatos contemplados.

Os 3 mil candidatos se-
lecionados serão encami-
nhados para aulas teóricas e 
práticas nos 40 Centros de 
Formação de Condutores 
que aderiram ao programa. 
De acordo com o contrato, o 
pagamento das aulas só será 
efetuado após a aprovação do 
candidato em todos os exa-

mes aplicados pelo Detran.
Das 3 mil  vagas ofere-

cidas, nesta primeira etapa, 
80% serão destinadas à pri-
meira habilitação e 20% para 
adição ou mudança de cate-
goria.

Para os candidatos ha-
bilitados na categoria “A”, 
referente à condução de mo-
tocicletas, o Detran, além de 
garantir o documento, fará a 
doação do capacete, incenti-
vando o uso do equipamento 
de segurança.

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) está reali-
zando uma ação especial 
na Avenida Ministro José 
Américo de Almeida (Bei-
ra Rio). Cinco turmas das 
equipes arrastão, volante e 
roçadeira estão trabalhan-
do na limpeza da via. São 
cerca de 100 agentes res-
ponsáveis pelo serviço de 
roço, varrição, capinação e 
catação.

A ação teve início na 
segunda-feira e tem o ob-
jetivo de manter o cantei-
ro central limpo, para dar 
maior segurança e visibili-
dade aos motoristas, ciclis-
tas e pedestres que circu-
lam diariamente pela área. 
Durante a execução do 
serviço, os agentes de lim-

peza também removem o 
material que é levado pela 
chuva do canteiro para as 
linhas d’água, evitando aci-
dentes e entupimento das 
galerias pluviais. Para se 
ter uma ideia do trabalho, 
apenas em duas comunida-
des localizadas na via, fo-
ram retiradas mais de 180 
toneladas de lixo no mês de 
junho.

De acordo com o supe-
rintendente Lucius Fabia-
ni, as ações realizadas pela 
Emlur são programadas a 
partir das necessidades da 
população. “Nosso trabalho 
tem que ser pensado além 
do fator estético, pois a lim-
peza urbana interfere di-
retamente na qualidade de 
vida da população. Questões 
como prevenção e funciona-

lidade também têm que ser 
levadas em consideração na 
elaboração de um cronogra-
ma de atividades”, disse.

Programação 
Para assegurar a ma-

nutenção da limpeza de 
vias públicas, praças, mer-
cados, cemitérios e outros 
equipamentos que sirvam 
à população pessoense, o 
Departamento de Remoção 
de Resíduos, Varrição e Co-
leta (Devac) elabora uma 
programação semanal para 
as equipes da Autarquia e 
das empresas terceiriza-
das. Entre as áreas atendi-
das esta semana estão os 
bairros de Manaíra e Bessa 
e as comunidades Rio do 
Cabelo, Tito Silva, Ilha do 
Bispo e o Parque Solon de 
Lucena.

Na Comunidade Tito 
Silva, os agentes trabalham 
com o apoio de um barco 
e equipamentos especiais 
na limpeza do Rio Jagua-
ribe. Já na Ilha do Bispo, 

uma equipe está retirando 
uma grande quantidade de 
pneus descartados irregu-
larmente e higienizando o 
local.  O Bessa recebe equi-
pes durante toda a semana, 
trabalhando nas principais 
vias de acesso do bairro.

Alô Limpeza
Para entrar em con-

tato com a Emlur, o órgão 
disponibiliza o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
(SAC) – 0800 083 2425. 
Pelo canal é possível soli-
citar informações, emitir 
sugestões ou reclamações. 
A população também pode 
entrar em contato com a 
Autarquia Especial Munici-
pal de Limpeza Urbana por 
meio do perfil no twitter: 
@pmjpEMLUR.

Emlur realiza ação em vários bairros
LImPEzA

“Na Beira Rio 
o objetivo é 
manter o 
canteiro 
central limpo, 
para dar maior 
segurança e 
visibilidade ”

A construção de 
uma nova sede para 
a Capitania dos Portos 
na Paraíba foi anun-
ciada ontem pelo capi-
tão-de-fragata Victor 
Jerônimo Buarque de 
Paula, durante soleni-
dade em homenagem 
aos 155 anos de exis-
tência da unidade da 
Marinha no Estado. 

A unidade mili-
tar será construída na 
Praia de Jacaré, mu-
nicípio de Cabedelo e 
para que isso aconte-
ça, disse o capitão-de-
-fragata Victor Buar-
que, está aguardando 
apenas a liberação da 
verba.

A solenidade 
aconteceu na atual 
sede da Capitania dos 
Portos, em João Pes-
soa quando 36 autori-
dades civis e militares 
do Estado foram agra-
ciadas com o diploma 
“amigos da Capita-
nia”, entre elas, os co-
ronéis Jair Carneiro de 
Barros e Euller Chaves, 
respectivamente co-
mandantes do Corpo 
de Bombeiros Militar 
e Polícia Militar da Pa-
raíba.

A presidente da 
PBTur, Ruth Aveli-
no, senadores Cássio 
Cunha Lima e Vital 
do Rêgo, além da de-
putada federal Nilda 
Gondim e a superin-
tendente da Polícia 
Rodoviária Federal, 
inspetora Luciana Du-
arte também estão en-
tre os homenageados.

O capitão-de-fra-
gata Victor Buarque 
afirmou que a obra 
está com o projeto 
pronto, aguardando 
apenas a liberação da 
verba para constru-
ção, que está prevista 
ainda para este ano.

Lembrou ainda 
que a obra proporcio-
nará mais agilidade na 
prestação dos serviços 
de competência da 
Capitania, assim como 
tornará mais visível 
a sua presença nas 
águas jurisdicionais do 
Estado, além de ser um 
espaço para realização 
de treinamentos para 
diversos órgãos, como 
o Corpo de Bombeiros 
e outros.

“A Capitania atua 
como braço do Poder 
Naval no Estado e con-
tribui para a seguran-
ça do tráfego aquavi-
ário, salvaguarda da 
vida humana no mar 
e combate à poluição 
hídrica”, explicou.

O Programa Habilitação Social, do Governo do Estado, oferece Carteira Nacional de Habilitação de graça para candidatos carentes



Vendas no comércio varejista crescem
11,2% na PB e superam média no país

PESQUISA IBGE

Cleane Costa
cleanec@gmail.com

As vendas do comércio 
varejista na Paraíba cresce-
ram 11,2% no mês de maio 
deste ano em relação ao 
mesmo período de 2011, 
enquanto o faturamento 
apresentou uma expansão 
de 14,2%. O resultado ficou 
acima da média nacional, 
que foi de 8,2%, segundo a 
Pesquisa Mensal de Comér-
cio, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística – IBGE.

De acordo com a pes-
quisa, as vendas cresce-
ram 9,6% no acumulado 
deste ano e o faturamento 
12,6%. Nos últimos 12 me-
ses, as vendas registraram 
uma elevação de 10,8%, 
enquanto a receita nominal 
teve uma alta de 14,4%.

Em relação ao comér-
cio varejista ampliado, que 
inclui o varejo e mais as ati-
vidades de veículos, motos, 
partes e peças e de material 
de construção, a pesqui-
sa mostra que o volume de 
vendas na Paraíba no mês de 
maio em relação ao mesmo 
período em 2011 teve um 
crescimento de 6,4%, en-
quanto o faturamento teve 
um incremento de 9,1%. 
Nos últimos 12 meses, as 
vendas neste mesmo indi-
cador apresentaram uma 
variação de 7,1%, enquan-
to o faturamento teve uma 
expansão de 9,3%. No acu-
mulado deste ano as vendas 
aumentaram 6,6%.

No país
No Brasil, em relação a 

maio de 2011, as variações 
foram de 8,2% para o volu-
me de vendas e de 10,8% 
na receita nominal. Nos 
acumulados dos cinco pri-
meiros meses do ano e dos 
últimos 12 meses, as taxas 
se estabeleceram, respecti-
vamente, em 9,0% e 7,3% 
para o volume de vendas, 
e em 11,9% e 11,4% para a 
receita nominal.

Já o comércio varejista 
ampliado registrou varia-
ções em relação ao mês an-
terior de -0,7% para o vo-
lume de vendas e de -0,2% 

O faturamento apresentou 
uma expansão de 14,2%, no 
mês de maio deste ano

para a receita nominal, 
ambas as taxas com ajus-
tamento sazonal, rever-
tendo a sequência positiva 
dos dois meses anteriores. 
Comparado com o mesmo 
mês do ano anterior (sem 
ajuste sazonal), as varia-
ções foram de 4,2% para 
o volume de vendas e de 
5,8% para a receita nomi-
nal. No acumulado do ano 
e dos últimos 12 meses o 
setor apresentou variações 
de 5,8% e 5,3%, respecti-
vamente para o volume de 
vendas, já para a receita 
nominal as variações foram 
de 7,5% e 7,7%, respecti-
vamente.

Todas as 27 unidades 
da Federação apresenta-
ram resultados positivos 
na comparação entre maio 
de 2012 e maio de 2011. As 
principais altas de vendas 
do comércio varejista fo-
ram em Roraima (24,0%); 
Amapá (15,0%); Tocantins 
(13,8%); Pará (12,8%) e 
Espírito Santo (12,5%). 
Quanto à participação na 
composição da taxa do co-
mércio varejista, isto é, 
levando em consideração 
os pesos dos estados, so-
bressaíram, pela ordem, 
São Paulo (9,8%); Para-
ná (11,3%); Minas Gerais 
(6,8%); Rio Grande do Sul 
(8,0%) e Bahia com 8,9%.

Em relação ao varejo 
ampliado, as maiores taxas 
de desempenho no volu-
me de vendas ocorreram 
em Roraima (18,9%); Piauí 
(13,4%); Pará (13,3%); 
Tocantins (13,2%) e Mato 
Grosso (13,1%). Quanto à 
participação na composição 
do resultado global do setor, 
os destaques foram os esta-
dos de São Paulo (4,6%); 
Paraná (7,0%); Rio Grande 
do Sul (6,5%); Bahia (6,6%) 
e Minas Gerais (2,6%).

Ainda por unidades da 
Federação, os resultados 
com ajuste sazonal para o 
volume de vendas apontam 
somente cinco estados com 
variação positiva, a saber: 
Espírito Santo, com variação 
de 1,2%; São Paulo (0,8%); 
Sergipe (0,4%); Rio Grande 
do Norte (0,3%) e Amazo-
nas, com 0,1%. Já as maio-
res quedas ocorreram em 
Rondônia (-4,2%); Bahia 
(-3,9%); Goiás (-3,7%); San-
ta Catarina (-3,0%) e Ceará, 
com -2,8%.

Para marcar o tri-
gésimo dia de greve, os 
servidores técnico-admi-
nistrativos da Universi-
dade Federal da Paraíba 
fecharam por duas ho-
ras, todos os portões dos 
campi da UFPB e UFCG. 
Segundo o presidente do 
Sintespb, Severino Ramos, 
o fechamento dos portões 
também teve o objeti-
vo de solicitar do reitor 
da UFPB, Romulo Polari, 
que não fosse realizado o 
corte do ponto dos servi-
dores e professores, pro-
posto pelo Ministério do 
Planejamento. O pedido 
acabou sendo aceito pelo 
reitor no final da manhã. 

Os portões foram fe-
chados por volta das 6h30 
e abertos às 9h. Durante 

esse período, nenhum car-
ro teve acesso ao interior 
da instituição.

Outras ações de mo-
bilização com vista à ra-
dicalização da luta e o 
fortalecimento do movi-
mento grevista estão pro-
gramadas para acontecer 
no decorrer da semana, 
com destaque para a 
realização de um show 
musical em defesa da uni-
versidade pública, com a 
participação dos artistas 
paraibanos, no Ponto de 
Cem Réis, na próxima sex-
ta-feira, dia 13, das 16h 
às 22h,   sob a responsa-
bilidade dos três coman-
dos  de Greve: Sintespb, 
ADUF-JP e Sintef.

Os servidores das duas 
instituições continuam em 
greve por melhores salá-
rios e em protesto à falta 
de disposição do Governo 

Federal em não apresen-
tar propostas que aten-
dam às principais reivin-
dicações da categoria em 
todo país. Durante a gre-
ve o Hospital Universitário 
também está praticamen-
te fechado trabalhando 
apenas com 30% de seu 
efetivo para atender as 
urgências e emergências.

Os servidores em gre-
ve reivindicam junto à 
Reitoria da UFPB a aber-
tura de novos convênios 
para os Planos de Saúde, 
realização imediata de 
concurso público, regu-
lamentação do horário 
corrido nos setores não 
respaldados na resolução 
e melhores condições de 
trabalho na UFPB.

No eixo das reivin-
dicações dos técnico-ad-
ministrativos das univer-
sidades brasileiras estão: 

reajuste salarial, piso de 
três salários mínimos e 
step de 5%, racionaliza-
ção de cargos; reposicio-
namento de aposenta-
dos, mudança na lei de 
carreira, isonomia salarial 
e de benefícios entre os 
três poderes. Eles tam-
bém lutam contra a ter-
ceirização, implantação 
da jornada ininterrupta 
de trabalho de 30h, con-
tra a MP 568/12, nos arti-
gos que atingem a redu-
ção salarial dos médicos e 
em defesa da negociação 
coletiva, data base e defi-
nição da política salarial.

A Universidade Fede-
ral da Paraíba tem atual-
mente quatro mil servido-
res, dois mil professores e 
aproximadamente 40 mil 
alunos nos campi de João 
Pessoa, Areia, Bananeiras 
e Mamanguape.

Grevistas fecham por duas horas 
todos os portões da UFPB e UFCG

NO 300 DIA DE GREVE

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Na Capital, durante o período de duas horas, nenhum veículo teve acesso ao interior do campus da Universidade Federal da Paraíba 

Foto: Evandro Pereira

O Ministério do Desen-
volvimento Agrário auto-
rizou ontem o pagamento 
de benefícios para os agri-
cultores inscritos no Fundo 
Garantia-Safra. Na Paraíba, 
2.416 pessoas dos municí-
pios de São José dos Cor-
deiros, Serra Grande, Sousa 
e Vieirópolis receberão a 
primeira parceira do auxí-
lio neste mês. 

O fundo é uma reser-
va financeira destinada a 
ajudar produtores de baixa 
renda que tenham sofrido 

perdas na lavoura, devido 
às chuvas ou estiagem.

Cada agricultor, com 
renda de até um salário mí-
nimo e meio (R$ 933,00), re-
ceberá R$ 680,00 divididos 
em quatro parcelas. Para re-
ceber o benefício é preciso 
comprovar a perda de pelo 
menos 50% da produção. 

Os municípios atendidos 
foram os primeiros a realizar 
os procedimentos necessá-
rios para definir os pagamen-
tos e cumprir os requisitos 
definidos pelo Comitê Gestor 

do Garantia-Safra: fizeram o 
pagamento dos aportes es-
taduais e municipais, solici-

tação de vistoria, indicação 
de técnicos vistoriadores e 
comprovação de perda da 
safra de, no mínimo, 50% da 
safra.

Os pagamentos serão 
realizados nas mesmas 
datas definidas pelo calen-
dário de pagamentos de 
benefícios sociais da Caixa 
Econômica Federal.

Critérios 
O Garantia-Safra é um 

seguro, uma ação de garan-
tia de renda para as famí-

lias agricultoras que vivem 
em municípios da Região 
Nordeste, norte de Minas 
Gerais, Vale do Jequitinho-
nha e municípios do Espíri-
to Santo. 

Com o seguro, o agri-
cultor familiar com renda de 
até 1,5 salário mínimo tem a 
garantia de receber o seguro, 
em caso de secas ou enchen-
tes que causem a perda de, 
pelo menos, 50% da produ-
ção do município. Os recursos 
são provenientes do Fundo 
Garantia-Safra, formado por 

contribuições da União, esta-
dos, municípios e agriculto-
res familiares.

Para receber o paga-
mento do Fundo Garantia-
-Safra, é necessário que os 
pagamentos dos aportes 
estaduais e municipais es-
tejam em dia, as prefeituras 
tenham feito solicitação de 
vistoria, indicado técnicos 
vistoriadores para a SAF/
MDA e que tenha sido com-
provada uma perda da safra 
de, no mínimo 50%, no mu-
nicípio.

Garantia-Safra beneficiará 2.416 paraibanos
PRImEIRA PARcElA

Cada agricultor 
vai receber
R$ 680,00, 
divididos em 
quatro parcelas
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Detran revela esquema de produção 
e venda de placas falsas em Monteiro

operação “stop”

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12  de julho de 2012
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Equipes da Supe-
rintendência de Admi-
nistração do Meio Am-
biente (Sudema), do 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Bio-
diversidade (Icmbio) e 
da Área de Proteção 
Ambiental (Apa) estão 
investigando as causas 
das mortes de dois pei-
xes-bois, no último dia 
7, na área de proteção 
ambiental da Barra de 
Mamanguape, no mu-
nicípio de Rio Tinto.

Na terça-feira (10), 
uma equipe da Sude-

ma esteve no local e 
realizou uma inspeção 
técnica, além da coleta 
de água em seis pon-
tos que poderiam in-
dicar se houve ou não 
contaminação da área.

As análises do ma-
terial, coletado pela 
Sudema, estão sendo 
realizadas no Labora-
tório da Coordenado-
ria de Medições Am-
bientais, na sede da 
Sudema em João Pes-
soa, e devem ser con-
cluídas até o fim da 
semana.

Morte de peixes-bois 
está sob investigação

Barra de mamanguape

Entre janeiro a junho desse ano, passaram pelo Porto de Cabedelo 875.086 toneladas de mercadorias

Combate à seca recebe
R$ 46 mi do Cooperar

Sistema de abastecimento

Os roteiros do Brejo pa-
raibano voltam a ganhar es-
paços na mídia nacional. O 
portal UOL, um dos maiores 
do país, traz reportagem hoje 
que destaca as rotas ‘Caminhos 
dos Engenhos’. A matéria, assi-
nada pelo jornalista Eduardo 
Vessoni, ressalta que o Brejo 
é  “destino ideal para as férias 
de julho, onde o visitante deve 
deixar a região viciado por 
uma das mais agradáveis op-
ções turísticas e históricas de 
toda a Paraíba”.

Vessoni informa no texto 
que entre julho e agosto, quan-
do a região chega a registrar 
temperaturas de até 12°, o Bre-
jo paraibano serve também de 
cenário para o evento ‘Cami-
nhos do Frio’. Areia, Bananei-
ras e Alagoa Grande são algu-
mas das cidades que recebem 
os visitantes com atividades 
como exposições de artesana-
to, apresentações de dança e 
de grupos folclóricos, shows de 
forró pé-de-serra, oficinas cul-
turais e passeios.

A Paraíba é o terceiro 
maior produtor de cana-de 
-açúcar do Nordeste ficando 
atrás apenas de Pernambu-
co e Alagoas, os dois maiores 
produtores da região. Atual-
mente, mais de 90% do cul-
tivo é feita por pequenos e 
médios produtores. Termina-
do os tratos culturais, os pro-
dutores canavieiros da Paraíba 
estão executando as primeiras 
etapas para o plantio da safra 
2012/2013, calagem, prepara-
ção do solo e plantio. De acordo 
com o presidente da Associa-
ção dos Plantadores de Cana 
da Paraíba (Asplan/PB), Murilo 
Paraíso, todas as etapas dos tra-
tos culturais devem ser realiza-
das com profissionalismo para 
não comprometer a produtivi-
dade da cana que será colhida. 

“Todas as etapas são im-
portantes e precisam ser feitas 
com planejamento e técnicas 
apropriadas para não afetar a 
produtividade e evitar o des-
perdício”, explicou o dirigente 
informando que essa primeira 
etapa deveria ter sido iniciada 
no final do mês de maio, mas 
devido ao baixo índice pluvio-

métrico somente agora está 
se dando início. “Todo ano co-
meçamos a preparar a terra 
no final de maio, mas como o 
inverno esse ano foi escasso 
adiamos para o final de junho”, 
afirmou o dirigente.

Para Murilo, um dos 
pontos que merece especial 
atenção dos agricultores é o 
preparo do solo, que aliado a 
calagem é o alicerce do plan-
tio e, tão importante quanto 
as outras fases, como a escolha 
das variedades de cana, ade-
quadas a sua região e ao tipo 
do solo, o adubo, o herbicida 
e a utilização de defensivos, 
quando necessário.

Cerca de 20%, ou seja, 
26.000 hectares do total de 
130 mil/ha de plantio da cana 
na Paraíba são renovados a 
cada ano, a chamada “cana de 
renovação”. Nesta área, a adu-
bação é feita em duas etapas. 
A primeira é feita com fertili-
zantes à base de fósforo e mi-
cronutrientes na fundação da 
plantação. Já a segunda parte 
da adubação é feita na cober-
tura da plantação utilizando 
fertilizante a base de nitrogê-

nio e potássio. Na Paraíba a re-
novação do plantio acontecerá 
de junho a agosto e a cobertura 
do solo é realizada no começo 
das chuvas, no mês de janeiro.

De acordo com o enge-
nheiro agrônomo Vamberto 
Rocha, os produtores parai-
banos deveriam fazer, a cada 
seis anos, o uso de rotação da 
cultura agrícola. Segundo ele 
a técnica que, comprovada-
mente, promove a melhoria do 
solo, os seus níveis físicos, quí-
mico e biológico, aumentando 
a capacidade produtiva dos 
canaviais. 

Portal UOL 
destaca as
belezas do
Brejo paraibano

estado é o 3o 
maior produtor 
de cana do Ne e 
cerca de 90% do 
cultivo é feita 
por pequenos 
e médios 
produtores

Duas pessoas foram 
presas ontem em uma ope-
ração conjunta, intitulada 
“Stop”, da Corregedoria do 
Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (De-
tran) e da 4ª Delegacia Re-
gional de Polícia Civil de 
Monteiro. Um dos homens 

é suspeito de ser proprietá-
rio de uma fábrica que pro-
duzia placas irregulares de 
veículos e o outro seria seu 
funcionário.

Segundo o corregedor 
do Detran, Wallber Virgo-
lino, eles foram flagrados 
fabricando e vendendo pla-
cas de forma ilegal para 
várias cidades da Paraíba 
e também para outros Es-
tados, como Pernambuco 
e São Paulo. Eles também 
vendiam lacres automotivos 
ilegalmente. A fábrica fun-

cionava com credenciamen-
to junto ao Detran.

Foram apreendidos 18 
lacres e várias placas. Se-
gundo Virgolino, as placas 
não possuiam a codificação 
junto ao Detran exigida por 
lei, ou seja, eram falsificadas. 
Outras duas placas eram 
frias. Números iguais esta-
vam registrados em placas 
de formatos diferentes, para 
carros e motos, e, nas ins-
crições, também constavam 
municípios diferentes aos de 
origem do número da placa.

De acordo com Virgu-
lino, a utilização de placas 
frias ou falsificadas é peri-
goso porque também pode 
envolver outros crimes mais 
graves como homicídios, 
roubos, furtos e clonagem 
de veículos.

Os suspeitos foram leva-
dos para a Delegacia de Mon-
teiro onde foram autuados 
pelo crime de falsificação do 
selo ou sinal público. A pena 
pode váriar de dois a seis 
anos de reclusão, além de 
multa.

Chico Lobo
chicolobojornal@yahoo.com.br

suspeitos fariam negócio 
com receptores de outros 
estados, como pe e sp

Movimentação de carga tem alta de 93%
porto de caBedelo

O Porto de Cabedelo 
comemora números ex-
pressivos da movimentação 
de cargas no ano de 2012. 
O balanço divulgado pela 
Companhia Docas da Paraí-
ba revela que houve um au-
mento de 93,03% em junho 
em comparação com igual 
período de 2011. No mês 
passado, foram movimen-
tadas 144.592 toneladas de 
mercadorias, enquanto em 
junho de 2011 esse número 
não passou de 74.908 tone-
ladas. Para este mês de julho 
a perspectiva é de um cres-
cimento em torno de 22%.

A boa fase pela qual 
passa o terminal marítimo 
também é contabilizada no 
acumulado do semestre, que 
apontou um crescimento de 
2,7%. De janeiro a junho des-
se ano, foi registrada uma 
movimentação de 875.086 
toneladas de mercadorias, 
contra 852.088 toneladas 
verificadas em 2011.

Do total movimenta-
do nos seis primeiros me-
ses deste ano o destaque 
foi para os derivados de 
petróleo. Eles foram res-

ponsáveis por 40,36% da 
movimentação das cargas, 
ou seja, 58.357 toneladas, 
oriundas de navios petrolí-
feros de bandeiras do Bra-
sil, das Ilhas Man, Bahamas 
e Liberiana.

Os insumos para a in-
dústria de cimento também 
estiveram entre as cargas 
mais operadas em Cabede-
lo. O clinker (cimento numa 

fase básica de fabrico) parti-
cipou com 33.000 toneladas 
e o petcoke foi responsável 
por 31.154 toneladas. O tri-
go, malte e granito também 
constam entre os produtos 
operados no porto.

De acordo com a admi-
nistração do Porto de Cabe-
delo, os números positivos 
ao longo deste ano com-
provam a boa gestão admi-

nistrativa. O presidente da 
Companhia Docas da Paraí-
ba, Wilbur Holmes Jácome, 
revela que em 2011 houve 
uma economia no porto de 
9,5%, o que representa R$ 
602 mil a menos em despe-
sas. “Para este ano a previ-
são de economia é de 3% 
com as despesas de custeio 
em função do pagamento de 
dívidas tributárias” afirma.

PB inicia plantio da safra de cana
agricultura

O Governo do Estado, 
por meio do Projeto Coo-
perar, em parceria com o 
Governo Federal, investiu 
recursos superiores a R$ 
46 milhões, de janeiro até 
agora, para beneficiar mais 
de 8 mil famílias de comuni-
dades rurais com ações que 
visam amenizar os efeitos 
da estiagem nestas localida-
des, como cisternas, poços e 
sistemas de abastecimento 
d’água.

Segundo dados do Pro-
jeto Cooperar, 220 convê-
nios foram firmados para 
liberação de subprojetos so-
mente este ano. Destes, 143 
contemplam ações de com-
bate à seca. “São cisternas, 
poços, passagens molhadas 
ou até sistemas de abaste-

cimento d’água mais com-
plexos que serão constru-
ídos para ajudar o homem 
do campo a conviver com a 
estiagem”, declarou o gestor 
do Cooperar, Roberto Vital.

Ele revela que quase 
três mil famílias estão sen-
do beneficiadas com cister-
nas e cerca de quatro mil 
terão passagens molhadas. 
“As cisternas têm um cará-
ter mais urgente, muitas já 
estão com água. Já as passa-
gens molhadas são constru-
ídas de forma preventiva, 
isso porque em tempos de 
cheia muitas comunidades 
ficam isoladas da área urba-
na, praticamente ilhadas. As 
passagens molhadas facili-
tam o acesso da zona rural 
à cidade”, explica.

Uma das comunidades 
beneficiadas com os con-
vênios liberados este ano é 
a de Várzea Nova, em Dia-
mante, no Sertão do Esta-
do. José Pereira Vieira e a 
família vivem na localidade 
e esperam com ansiedade a 
construção de um sistema 
de abastecimento d’água, 
que inclui alguns poços li-
gados às torneiras das casas 
dos moradores. “Nós, que 
convivemos com a seca to-
dos os anos, sempre espe-
ramos uma alternativa que 
amenize o nosso sofrimen-
to. Graças a Deus consegui-
mos um financiamento para 
construção desse sistema e, 
nos próximos dias, mais de 
20 famílias serão atendidas 
aqui na região”, comemorou.

Abastecimento d’água 
Em Serra Grande, dis-

tante 387 km de João Pes-
soa, também está sendo 
criado um sistema de abas-
tecimento d’água, mas este 
é mais simples e funciona 
de forma comunitária. Um 
poço é construído em local 

estratégico e, assim, benefi-
cia várias famílias. “A gente 
espera que com esse siste-
ma as coisas melhorem. Não 
prevíamos uma seca tão in-
tensa, por isso quanto mais 
ação para amenizar os nos-
sos problemas melhor”, dis-
se o agricultor Joaquim Ro-
drigues, um dos moradores 
do município. Trabalhador 
rural desde jovem, Joaquim 
divide a casa com a mulher 
e três filhos.

Água Para Todos
O Projeto Cooperar 

também se prepara para 
coordenar as ações do Pro-
grama Água para Todos, do 
Governo Federal. Serão in-
vestidos na Paraíba cerca 
de R$ 33 milhões, princi-
palmente para a construção 
de 270 sistemas de abaste-
cimento comunitário. “Es-
tamos aguardando a libera-
ção da União para começar 
a construir os sistemas. A 
previsão é de que as obras 
comecem no mês que vem”, 
revelou o gestor do Coope-
rar, Roberto Vital.
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Pela cidade

Acordo dá a motoristas reajuste de 9%
TRANSPORTE PÚBLICO 

Paraíba CAMPINA

Os motoristas de trans-
portes urbanos de passa-
geiros de Campina Grande 
terão um reajuste salarial de 
9% a partir do próximo mês. 
O reajuste foi decidido após 
uma reunião realizada na 
última terça-feira (10) pelo 
Sindicato dos Condutores de 
Veículos Rodoviários e Tra-

Proposta inicial da categoria 
era de 16%, que aceitou o 
reajuste fixado em 9%

Começou ontem a déci-
ma edição do Liquida Cam-
pina, campanha realizada 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL-CG) com o ob-
jetivo de motivar o consumi-
dor a comprar no comércio 
de varejo e de serviços da 
cidade durante o período 
de retração de vendas atra-
vés do sorteio de prêmios. 
A campanha acontecerá até 
o dia 21 (sábado), quando 
será realizado um show do 
cantor Fábio Júnior na casa 
de Shows Spazzio, como 
forma de comemorar os 10 
anos do Liquida Campina.

De acordo com o presi-
dente da CDL-CG, Tito Mot-
ta, o Liquida Campina é uma 
campanha que traz resulta-
dos positivos para o setor 
econômico da cidade. “Este 
ano estamos prevendo a in-
jeção de aproximadamente 
R$ 80 mil na economia do 
município, que representa 
um aumento de 30% nas 
vendas do comércio”, disse 
Tito Motta. O presidente da 
CDL-CG também explica que 
este aumento se dá devido 
ao número de estabeleci-
mentos que aderiram à cam-
panha, que subiu em relação 
ao ano passado. “Nesta edi-

Portaria N°3 

Entrar em vigor a partir desta quinta-feira 
portaria do juiz da propaganda de rua, Ely Jorge 
Trindade, com várias determinações para a realização 
da campanha nas ruas, como a necessidade de respeitar 
a zona de silêncio existente em parte da área central de 
Campina Grande. 

Diogo Almeida
Especial para A União

O comandante do 2º Batalhão 
de Bombeiros Militar de Campina 
Grande, major Fábio Santos acaba 
de divulgar as estatísticas do primei-
ro semestre de 2012. 

Atualmente estão sendo de-
senvolvidos no 2º BBM três projetos 
sociais: Bombeiro na Escola; Bom-
beiro na Comunidade e Gol 10, que 
objetiva educar e estabelecer uma 
ponte entre os poderes públicos e 
a comunidade formando cidadãos.

O projeto Bombeiro na Co-
munidade beneficiou neste pri-
meiro semestre 700 pessoas; o Gol 
10, 100 crianças e adolescentes e 
Bombeiro na Comunidade, 300 es-
tudantes do 9º ano de escolas da 
rede pública de ensino.

Segundo o major Fábio San-
tos neste primeiro semestre foram 
realizadas as seguintes operações: 
carnaval, com a participação de 300 
militares. Após 10 anos não houve o 

registro de óbito por afogamento. 
Operação Páscoa, com o registro de 
45 ocorrências e a São João.

Durante o primeiro semestre 
foram realizados mais de 8.000 
atendimentos ao público. As ocor-
rências de maior gravidade são re-
gistradas nos finais de semana.

Nesse período foi adquirido um 
ônibus interestadual, uma viatura 
Ranger para busca e salvamento, 
um veículo Fiesta para o expediente 
e um Auto Busca Leve para as guar-
nições de combate a incêndio.

Operação São João
Durante o Maior São João do 

Mundo foi desencadeada pelo 2º 
BBM a Operação São João com o 
esforço e reforço da tropa resultou 
na presença de mais de 800 homens 
num trabalho preventivo e integra-
do com o Hospital de Trauma, a Po-
lícia Militar, a Secretaria de Interio-

rização e o Hemocentro.
Com esse trabalho consegui-

mos reduzir o número de ocorrên-
cias por queimadura de fogos de 
artifícios. Durante o São João foram 
registradas 80 ocorrências no Par-
que do Povo, 90% de leve gravida-
de, sem o registro de óbito e nem 
vítima de arma de fogo – destaca o 
major Fábio Santos.

A conclusão do trabalho pre-
ventivo e ostensivo se deu com a re-
alização de um evento esportivo e 
social, que foi a 8ª Corrida do Fogo, 
com um recorde de mais 2.000 par-
ticipantes no último dia do Maior 
São João do Mundo.

O major Fábio Santos afirma 
que, “graças ao apoio do Governo 
do Estado através da Secretaria de 
Segurança Pública e do comandan-
te geral do Corpo de Bombeiros, 
coronel Jair Carneiro de Barros foi 
possível realizar este trabalho.

Comando do 20 batalhão atinge
meta beneficiando 700 pessoas

ESTATÍSTICA DOS BOMBEIROS

Nada novo 
 

De acordo com o 
próprio magistrado, a portaria 
não traz nenhuma novidade 
normativa em relação aos 
últimos pleitos. “Estamos 
apenas determinando os 
detalhes já acordados com 
os representantes dos 
partidos, os procedimentos 
visam facilitar as formas de 
manifestação partidária”. 

Ponto polêmico 

Ainda sobre a 
portaria baixada pelo juiz 
da propaganda de rua, o 
documento confirma que as 
carreatas estão liberadas. 
Entre os candidatos a prefeito, 
há divergências sobre a 
realização desse tipo de ação. 
Se houvesse acordo entre 
todos, as carreatas poderiam 
ser canceladas. 

l INDEfINIçãO 

Há cerca de um mês, os vereadores de Campina Grande 
aprovaram um pedido à Justiça para que as carreatas fossem 
abolidas. Os prefeitáveis Guilherme Almeida (PSC) e Daniella 
Ribeiro (PP) se mostraram favoráveis a não realização das 
carreatas. Mas, não há consenso. 

l RETORNO DA “jOIA”

O meio-campina Anderson da Silva, de 22 anos, natural de João 
Pessoa, é novo reforço do Campinense para a Série D do Campeonato 
Brasileiro. Anderson Paraíba, como é conhecido no mundo da bola, 
volta a atuar por um clube do Estado após ser revelado pelo CSP. Mas 
o jogador ganhou destaque no Sport Recife, onde se sagrou campeão 
do Campeonato Pernambucano Sub-20. Mesmo sendo considerado 
uma joia no Leão da Ilha, a forte concorrência do elenco que 
disputa a Série A do Brasileirão fez o jogador trocar de rubro-negro, 
tornando-se a mais nova aquisição da Raposa. 

Em pleno centro 
 

Os pedestres que 
diariamente trafegam pela 
Avenida Floriano Peixoto 
no Centro de Campina 
Grande estão reclamando 
do mau cheiro oriundo de 
um vazamento de esgoto 
na calçada da avenida. 
De acordo com alguns 
mototaxistas cujo ponto fica 
na Biblioteca Municipal de 
Campina Grande, próximo 
ao local do vazamento, o 
problema ocorre há seis dias 
e a população não sabe a que 
órgão público recorrer para 
sanar o problema. Além do 
odor, os pedestres correm 
o risco de quedas, devido 
a água suja que escorre na 
calçada de um quarteirão a 
outro da avenida, uma das 
principais da cidade. 

CG sem lazer 

Campina Grande não tem 
grandes equipamentos de lazer 
e práticas esportivas e artes à 
sua população, acima de 350 
mil habitantes. Não dispomos 
de rio, açude (o Açude Velho e o 
Bodocongó são poluídos), nem 
balneário, piscina e escola de 
artes para todos. A comporta 
do Açude de Boqueirão, há 
anos fechada, faz-nos uma falta 
tremenda. 

Escolas de artes

Eleições 2012
As emissoras de TV de Campina Grande já se movimentam 

na cobertura das eleições majoritárias municipais. Na última terça-
feira a TV Borborema iniciou um ciclo de entrevistas com os sete 
candidatos a prefeito. A sabatina será encerrada na quarta-feira. 
Amanhã é a vez da Rede Paraíba de Comunicação se reunir com 
representantes das coligações para discutir as regras e datas dos 
debates e entrevistas na TV e rádios que pertencem à empresa. A 
reunião está marcada para as 10h, na sede da TV Paraíba, no bairro 
da Palmeira, em Campina Grande. 

De fora  
Quem planejou disputar as eleições para a Câmara Municipal 

de Campina Grande pelo PCB poderá ficar na rua da amargura. 
Acontece que a Justiça Eleitoral negou o pedido de registro dos 17 
candidatos, atendendo a um recurso que foi interposto pela própria 
direção nacional do partido. 

O caso 
A direção nacional do PCB não reconheceu, perante a 

Justiça, a representação do partido no Estado. O recurso foi 
acatado pelo juiz da 71ª Zona Eleitoral, Giovanni Magalhães 
Porto. O imbróglio na pequena legenda vem se desenrolando 
desde as eleições de 2010. 

CDL quer aumento de 30% nas vendas
lIquIDA CAMPINA

balhadores em Transportes 
Urbanos de Passageiros de 
Campina Grande (Simcof). 

De acordo com o presi-
dente da Simcof, Antonino 
Macedo, a proposta inicial 
da categoria era de 16%, 
mas após as negociações na 
reunião, o reajuste foi fixado 
em 9% para os motoristas, 
que passarão a receber R$ 
1.235,00 e 6% para os de-
mais funcionários, cujo salá-
rio ficou em R$ 675,00. “Os 
fiscais, que tiveram o per-
centual total reivindicado 
atendido, passarão a ter um 
abono de R$ 970,00”, expli-

cou Antonino Macedo.
Além das questões sa-

lariais, a reunião definiu so-
luções para outras necessi-
dades dos trabalhadores de 
transporte de passageiros 
por ônibus, como seguro de 
vida e plano de saúde, que 
estarão disponíveis para to-
dos os funcionários em até 
seis meses. “Todas estas con-
quistas e outros temas serão 
discutidos e apresentados 
no I Seminário de Avaliação 
da Lei que regulamenta a 
profissão de motorista, que 
entrou em vigor no dia 17 de 
junho deste ano”, explicou o 

presidente da Simcof.
O seminário acontece-

rá no próximo sábado (14), 
das 8h às 17h, na sede do 
Serviço Social dos Trans-
portes e Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Trans-
porte (Sest/Senat), no bair-
ro do Cinza. “Este semi-
nário é mais um passo do 
Simcof no fortalecimento 
da classe de trabalhadores 
de transportes urbanos e 
de passageiros, pois é um 
momento importante para 
podermos conhecer melhor 
os anseios da classe”, com-
pletou Antonino. 

ção do Liquida Campina, te-
mos cerca de 600 lojas parti-
cipando da campanha”, citou 
Tito Motta.

Durante o Liquida Cam-
pina, os clientes receberão 
um cupom para cada R$ 25 

em compras nos estabele-
cimentos participantes, os 
consumidores que utiliza-
rem os cartões Hipercard e 
Redecard terão vantagens 
especiais na aquisição de 
cupons. Neste ano, O Liqui-

da Campina irá sortear cinco 
motos Jonny, quatro tablets 
Samsung e um veículo Hyun-
dai IX35 0km. O sorteio será 
realizado no dia 1/8 (quar-
ta-feira) às 14h, no Boule-
vard Shopping.

Ruas do comércio já registram um grande fluxo de pessoas com o anúncio das promoções

FOTO: Divulgação

Os campinenses também 
não dispõem de rede ampla de 
ginásios esportivos e escolas 
de artes públicas nos bairros, 
inclusive funcionando nos fins de 
semana, atendendo a crescente 
demanda das populações infantil 
e juvenil.



Sessão ordinária da AL sem votação
volta ao ‘trabalho’

Deputados retomaram as 
atividades de plenário ontem 
após o recesso parlamentar

Ademilson José
ademilson1956@gmail.com
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Senado cassa mandato 
de Demóstenes torres 
por falta de decoro
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O senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), em discur-
so ontem no plenário do Se-
nado, agradeceu ao Brasil, à 
Paraíba, a Campina Grande e 
ao Senado pelas homenagens 
prestadas a seu pai, Ronaldo 
Cunha Lima. Ex-governador 
da Paraíba e ex-senador, Ro-
naldo Cunha Lima faleceu no 
último sábado, em decorrên-
cia de um câncer no pulmão.

“Agradeço, em nome de 
toda a minha família, por 
todas as manifestações de 
fraterna solidariedade que 
recebemos. Oportunamente, 
teremos uma sessão espe-
cial nesta Casa, já requerida 
pelo senador Cícero Lucena 
e subscrita pelo presidente 
José Sarney, para que possa-
mos homenagear a memória 
desse extraordinário brasilei-
ro”, disse Cássio Cunha Lima.

Para o parlamentar, as 
homenagens dedicadas a seu 
pai foram fruto do trabalho 
do poeta, uma vida marcada 
pela dedicação à causa públi-
ca. “Ele dizia ‘não faço política 
como negócio; faço política 
como sacerdócio’”, lembrou o 
senador, que mencionou as li-
ções de vida recebidas de seu 
pai, sempre pautadas pela 
correção, hombridade, ética e 
seriedade.

O senador também apro-
veitou o pronunciamento 
para pedir perdão por erros 
cometidos pelo pai, em vida. 

Cássio agradece 
solidariedade e 
pede ‘desculpas’ 
no Senado

A Assembleia Legislati-
va retomou as atividades do 
segundo semestre na manhã 
de ontem, mas não votou ne-
nhuma matéria e já deu si-
nais de esvaziamento duran-
te a campanha. Quatro dos 
cinco deputados candidatos 
a prefeito já não comparece-
ram à primeira sessão.

“Vou aguardar a chega-
da do relator, Vituriano de 
Abreu (PSC), para saber se 
o seu parecer está pronto e Jutay Menezes, recém empossado na AL, foi um dos deputados procurados pelo líder do governo

agendar a reunião”, alegou o 
presidente da Comissão de 
Orçamento, deputado Ger-
vásio Maia (PMDB) ao ser 
questionado sobre quando 
o pedido de empréstimo da 
Cagepa será apreciado pela 
sua comissão.

O problema é que o 
relator Vituriano de Abreu 
também não marcou pre-
sença e já que as questões 
polêmicas não tiveram an-
damento nenhum, a pri-
meira sessão do segundo 
semestre ficou limitada a 
discursos no pequeno e no 
grande expediente.

Os candidatos ausentes 
foram os deputados André 
Gadelha e Lindolfo Pires 
(Sousa) e também Daniella 

Ribeiro (Campina Grande) e 
Francisca Motta (Patos). Pre-
sente somente Luciano Car-
taxo que disputa as eleições 
em João Pessoa

O presidente da As-
sembleia, deputado Ricardo 
Marcelo também não com-
pareceu para explicar se os 
ausentes sofrerão punições 
e se o ritmo dos trabalhos 
nesse período de campanha 
será igual ao da primeira 
reunião. 

Apesar de ainda haver 
sessão hoje, a previsão de 
alguns deputados é de que 
as reuniões de comissões e 
as votações só tenham an-
damento mesmo a partir de 
terça-feira ou quarta-feira 
da próxima semana.

Com as votações paradas 
nas comissões e no plenário e 
com a ausência de lideranças 
de oposição, o líder do gover-
no Hervázio Bezerra (PSDB) 
aproveita o começo de sema-
na para conversas com nova-
tos e eventuais dissidentes 
articulando a base aliada para 
as próximas votações.

Ele disse em entrevista 
que já iniciou uma série de 
reuniões com parlamentares 
dos mais diversos partidos, 
entre eles Trócolli Júnior 
(PSD) e os recém empossa-
dos Juntay Menezes (PRB) e 
Mikika Leitão (PSL), e que na 
próxima semana deverá ter 
posição sobre a situação da 
bancada governista para as 
próximas votações.

“Já que os presidentes de 
comissões ainda estão agen-
dando reuniões, as votações 
só deverão ser retomadas na 
próxima semana”, afirmou 
Hervázio, ao observar que 
também já esteve tratando 
desse assunto com o gover-
nador Ricardo Coutinho.

Ele lembrou que há de-
putados mudando de par-

tidos e outros se posicio-
nando com neutralidade, às 
vezes contra e às vezes com 
o governo, por isso os resul-
tados vão depender muito 
da matéria que estiver em 
pauta.

Hervázio explicou que o 
caso específico do pedido de 
empréstimo para a Cagepa 
ainda precisa passar pela Co-
missão de Orçamento, mas já 
tem pontos que são comuns 
na opinião dos parlamenta-
res de ambas as bancadas.

“Acho que todos os 36 
deputados reconhecem a 
importância do empréstimo 
para a empresa, tendo em 
vista que todos os pontos já 
foram esclarecidos aqui mes-
mo na Assembleia pelo pre-
sidente da empresa”, disse.

Ele destacou ainda que 
o plenário só deve apreciar 
essa matéria depois que o 
relator Vituriano de Abreu 
apresentar seu parecer. “Se a 
comissão só se reúne na pró-
xima semana, é possível que, 
em plenário, a matéria só 
acabe chegando daqui a uns 
15 dias”, completou.

Líder do governo busca “novatos”

Falecimento de Ronaldo ainda repercute

Gervásio Maia evita antecipar sua posição sobre a Cagepa 
O deputado estadual 

Gervásio Maia (PMDB) disse 
ontem que, como presidente 
da Comissão de Orçamento 
e principalmente como líder 
da bancada do PMDB, não 
pode antecipar sua posição 
sobre o pedido de emprésti-
mo de R$ 130 milhões para a 
Cagepa.

“Como líder, prefiro ou-
vir a bancada e, como pre-
sidente da Comissão de Or-
çamento, prefiro aguardar 
o debate sobre a matéria”, 
alegou o deputado, ao expli-
car que ainda não recebeu o 
parecer da parte do relator 
Vituriano de Abreu e que, 
por isso, ainda não pode 

anunciar quando a matéria 
entrará em pauta.

O deputado acrescentou 
que, apesar de tudo isso e de 
vir do primeiro semestre, a 
matéria não sofrerá atraso 
nenhum para votação em 
plenário porque já passou na 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Além disso, disse ele, 

também porque depois da 
audiência pública alguns de-
putados pediram mais escla-
recimentos sobre a matéria.

Questionado se o impas-
se da vice deixou arestas com 
o ex-governador José Mara-
nhão, Gervásio Maia garantiu 
que, ao contrário do que che-
gou a ser dito pela imprensa, 

nada demais aconteceu.
“Eu apenas deixei o par-

tido à vontade para indicar 
um outro nome e estou satis-
feito com esse nome porque 
foi o do vereador Tavinho 
Santos que é um político ex-
periente e que tem tudo a ver 
com João Pessoa”, comentou 
o deputado.

Outro assunto que pre-
dominou na sessão de ontem 
foi a morte do ex-governador 
Ronaldo Cunha Lima (PSDB). 
O deputado Domiciano Ca-
bral (Democratas) sugeriu 
que a ALPB encampasse a 
luta de colocar o nome do 
“Poeta” no Centro de Conven-
ções de João Pessoa, obra que 
está sendo executada pelo 
Governo do Estado. “Temos 
que fazer esta homenagem a 
este grande homem público, 
por isso, conclamo que toda a 
Assembleia defenda esta pro-
posta”, disse.

O deputado Francisco 

de Assis Quintans (Democra-
tas) já apresentou, na manhã 
de ontem, o projeto de Lei 
propondo que o Centro de 
Convenções da Capital seja 
denominado de “Governador 
Poeta Ronaldo Cunha Lima”.

No último sábado, dia da 
morte de Ronaldo, o presi-
dente da ALPB, Ricardo Mar-
celo, emitiu nota à imprensa 
lamentando o falecimento 
do ex-governador e decretou 
luto oficial de três dias. Na 
oportunidade, o tucano des-
tacou a trajetória de Ronaldo, 
sua colaboração para a histó-
ria da Paraíba e afirmou que 

o Poder Legislativo muito se 
orgulhava de ele ter sido um 
dos seus representantes.

Ronaldo sofria de um 
câncer no pulmão e teve uma 
piora no seu estado de saúde 
na quinta-feira, à noite, quan-
do passou a ficar sob efeito de 
sedativos. Em julho de 2011, 
exames médicos diagnostica-
ram o câncer e durante cinco 
meses Ronaldo foi internado 
várias vezes para se tratar em 
São Paulo e em João Pessoa. A 
última internação foi em ja-
neiro deste ano e, desde então, 
ele passava por acompanha-
mento médico em casa.

Foto: Divulgação



Barbosa garante o apoio a Cartaxo
presidente do pt na capital
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GERAL

defensor da coligação com 
o psB no passado, dirigente 
assume defesa de candidato

Priscylla Meira
priscyllameira@hotmail.com
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Lenildo Ferreira
Sucursal de Campina Grande

A relação da bancada 
com o governo

O deputado Hervázio Bezerra, líder do governo 
na Assembleia Legislativa, trabalha desde ontem 
para evitar defecções na bancada governista na casa 
de Epitácio Pessoa. Os deputados Tião Gomes, Ge-
niva Matias e Trócolly Júnior anunciaram que estão 
deixando a bancada do governo. 

Os problemas do governo com parte da bancada 
na Assembleia Legislativa não são de hoje. Os de-
putados (não todos, claro) se acostumaram a fazer 
política em suas bases no interior do Estado usando 
a máquina pública do Estado. 

Alguns deputados querem funcionar como 
interlocutor entre as reivindicações da sociedade 
e a disponibilidade do Estado para fazer obras. O 
governador Ricardo Coutinho vem trabalhando para 
por fim a esse costume e nisso consiste a divergên-
cia entre governo e os deputados. 

Acontece que os deputados querem exercer 
seus mandatos à base da pressão ao governo e aos 
seus secretários e auxiliares. A medida dos pedidos 
nunca enche. 

Esse tipo de política em nada faz a Paraíba se 
desenvolver. Pelo contrário: cria um clientelismo vi-
cioso, que vai contaminando a população e abalando 
as relações entre os poderes.

zeeuflavio@gmail.com

Euflávio
Zé

Festa do Carmo em Campina 

A jornalista Molina Ribeiro manda e-mail avisando o seguinte: A 
festa em homenagem a Nossa Senhora do Carmo começa dia 19 em 
Campina Grande. Durante três noites, os fiéis  e devotos da santa, 
considerada padroeira dos militares, participam de celebrações e 
atividades na igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo, localizada na 
Rua José Bonifacio – Centro de Campina Grande .

Os religiosos da Ordem Terceira do Carmo escolheram o tema 
inspirados no profeta Elias e Eliseu. E com a Virgem do Carmo, formamos 
o Carmelo a serviço da Igreja do  Senhor, em lembraça aos santos que 
organizaram a ordem dos Carmelitas , para celebrar, festejar e dar 
graças a Deus por tão poderosa intercessora, a Senhora do Monte 
Carmelo.

A partir do dia 19 a 22 de julho haverá celebrações litúrgicas no 
horário das 19h30m horas com  o tema: “revestidos  do Escapulário, 
aprendemos com Maria Santíssima a dizer sim a Deus”. Preside esta 
celebração Padre Marcio Henrique administrador Diocesano e Pároco da 
Paróquia  da Catedral de Campina Grande. Noiteiros: Venerável Ordem 
Terceira e toda comunidade do Carmo. Comunidade de Nossa Senhora 
do Carmo do Bairro de José Pinheiro e Comunidade do Catolé. Animação: 
José Luiz e Teclado.

Revestidos do Escapulário como Maria Santíssima, somos uma 
Igreja Missionária. O Conselho da Venerável Ordem Terceira do Carmo de 
Campina Grande-PB agradece o prestigio de sua presença no Ano Jubilar 
da mesma Ordem Terceira.

Fábio Maia explica reunião

O secretário de Interiorização do Estado, Fábio Maia, negou na manhã 
desta quarta-feira (11) que estivesse impedido de participar de uma 
reunião convocada pela Justiça Eleitoral, para discutir o cumprimento da 
legislação eleitoral nas eleições de Campina Grande.

Fábio diz que esteve na reunião, como mostra uma imagem, mas 
informa que não estava impedido, já que sua nomeação saiu publicada no 
Diário Oficial do Estado no dia 6, mas a posse só ocorreu na tarde de terça-
feira (10), em João Pessoa.

“Eu só comecei a exercer o cargo, de fato, a partir da posse e a 
reunião da Justiça Eleitoral foi anterior a minha posse. Portanto, eu ainda 
não era secretário”, explica Fábio Maia.

Segundo ele, a orientação do governador Ricardo Coutinho aos seus 
secretários e auxiliares é para evitar misturar os cargos públicos com a 
campanha deste ano.

“Nós recebemos orientação para evitar confronto com a Justiça 
Eleitoral durante o período de eleições”, esclareceu o secretário.

Homenagem ao poeta

Há um movimento de deputados na Assembleia Legislativa para dá 
o nome do ex-governador Ronaldo Cunha Lima ao Centro de Convenções de 
João Pessoa. O primeiro ocupar a tribuna da AL foi o deputado Domiciano 
Cabral (Dem).

Mas todos querem ser o pai da criança.

O Partido dos Trabalha-
dores parece estar perto de 
conseguir, enfim, unificar a le-
genda em torno de uma mes-
ma posição política. O diretório 
municipal da agremiação em 
João Pessoa confirmou ontem 
que vai apoiar a candidatura 
de Luciano Cartaxo (PT) como 
prefeito de João Pessoa. Até 
então, a sigla estava dividida: 
enquanto a Executiva Estadual 
lançava a candidatura própria, 
a municipal apoiava a manu-
tenção da aliança com o PSB, 
firmada nas últimas eleições.

A decisão foi anuncia-
da durante uma coletiva de 
imprensa, que aconteceu no 
final da manhã de ontem, no 
Plenário da Câmara Munici-
pal de João Pessoa.  Duran-
te o encontro, o presidente 
municipal do PT, Antônio 
Barbosa, garantiu apoio total 
à candidatura de Cartaxo e 
disse que, apesar de algumas 
dissidências – de integrantes 
que ainda anunciam apoio à 
candidatura de Estelizabel - 
todos os filiados devem unir 

O petista Alexandre Al-
meida informou ontem que já 
apresentou sua defesa contra 
os dois pedidos de impugna-
ção da sua candidatura, in-
terpostos pela coligação “Pra 
Campina crescer em paz” e 
pelo Ministério Público Eleito-
ral. A coligação, que é encabe-
çada pela deputada estadual e 
candidata a prefeita Daniella 
Ribeiro (PP), argumenta que 
Alexandre não pode concorrer 
porque está com os direitos 
partidários suspensos e a con-
venção que homologou seu 
nome não teria validade. 

Já o MPE afirma que o pe-
tista está impedido pela Ficha 
Limpa, porque teve contas re-
jeitadas quando foi secretário 

Os sete candidatos a pre-
feito de João Pessoa nas elei-
ções deste ano e os presiden-
tes municipais dos partidos 
que encabeçam as chapas ma-
joritárias estão sendo convi-
dados pelo Ministério Público 
do Estado da Paraíba (MPPB), 
por meio do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias 
(Caop) da Criança e do Adoles-
cente, para a assinatura de um 
termo de compromisso, que 
visa o cumprimento do Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), que está comple-
tando 22 anos de existência.

O evento que acontece 
a partir das 9h de amanhã, 
no Auditório do MPPB, no 
Centro da Capital. A soleni-
dade de assinatura do ‘Termo 
de Compromisso 22 anos do 
Estatuto da Criança e do Ado-

lescente – ECA’, com todos os 
candidatos a prefeito de João 
Pessoa, segundo a promotora 
de Justiça Soraya Scorel, coor-
denadora do Caop da Criança 
e Adolescente, representa um 
compromisso com a política 
de proteção integral de crian-
ças, adolescentes e famílias.

Além do MPPB, o evento 
também está sendo promovi-
do pelos Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente 
de João Pessoa e do Estado da 
Paraíba, Conselhos Tutelares, 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJ-PB), Núcleo de Cidadania 
e Direitos Humanos da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Rede Margaridas Pró 
Crianças e Adolescentes (Re-
mar) e o Fórum Estadual de 
Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

forças em torno da campa-
nha petista.

“Nós fizemos um bom 
debate, e foi vitoriosa a tese 
da candidatura própria para 
a musculatura do partido. A 
decisão foi referendada pela 
maioria e o momento agora 
é de levar para a administra-
ção de João Pessoa uma mar-
ca ainda maior do PT. Vamos 
trabalhar para formar um 
programa de governo e levar 
a campanha às ruas”, disse o 
presidente.

Questionado sobre uma 
possível filiação de Luciano 
Agra ao PT, o presidente muni-
cipal revelou que o gestor está 
amadurecendo a ideia.

O candidato Luciano Car-
taxo recebeu a notícia com 
muito entusiasmo. “Juntos, 
vamos preparar João Pessoa 
para um futuro melhor, pois 
um partido unido é funda-
mental para qualquer projeto”, 
afirmou. Além do atual prefei-
to de João Pessoa, o anúncio 
sobre a unificação petista foi 
acompanhando também pelo 
candidato a prefeito pelo PT, 
Luciano Cartaxo, pelo candi-
dato a vice-prefeito, Nonato 
Bandeira (PPS), pelo presi-
dente estadual do PT, Rodrigo 
Soares, e pelos deputados es-
taduais Frei Anastácio (PT) e 
Pastor Jutay (PRB).

Candidatos são chamados pelo MP 

Alexandre Almeida nega inelegibilidade
disputA judiCiAL

de Obras e Serviços Urbanos 
de Campina Grande, no exer-
cício 2007.

Através de sua asses-
soria, Alexandre lembrou 
que “seu nome não consta 
da relação de candidatos 
inelegíveis emitida pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral”. O 
prefeitável ainda procurou 
se mostrar tranquilo quanto 
ao encaminhamento do seu 
processo. “Existe mais de mil 
nomes na lista de inelegíveis 
e o meu não está lá. Estou 
tranquilo e farei a minha de-
fesa no tempo certo. Vamos 
seguir com a candidatura 
própria, eu e a companheira 
Flávia Pontinelli, confirman-
do o desejo da maioria dos 
petistas de Campina Grande, 
que é, cada vez mais, buscar 
o fortalecimento do partido”, 

disse Alexandre Almeida.
Quanto à alegação de 

que estaria com os direitos 
políticos suspensos, o can-
didato nega e garante que 
continua à frente do PT de 
Campina Grande. Além disso, 
assegura que sua candidatu-
ra é legal e legítima. “Mais de 
600 filiados compareceram 
ao plebiscito que substituiu 
a reunião e esta referendou a 
candidatura própria. Surgiu 
a proposta para que conver-
têssemos este plebiscito em 
encontro municipal. E neste 
encontro ficou deliberada 
a candidatura própria do 
PT com a indicação do meu 
nome”, justifica.

A confusão que hoje 
divide o PT municipal, lan-
çando dirigentes e militan-
tes num verdadeiro pé de 

guerra, tomou corpo em 
abril, quando a maioria dos 
delegados do partido deci-
diu por fim à aliança com o 
PMDB e aderir à candidatura 
da pepista Daniella Ribeiro. 
Alexandre, que é ligado ao 
senador Vital do Rêgo, não 
se conformou com a decisão 
e, ante a impossibilidade de 
restabelecer a aliança com 
os peemedebistas, tentou ti-
rar o partido do bloco do PP, 
lançando candidatura pró-
pria. Diante do impasse, o PT 
realizou duas convenções no 
dia 30 de junho. Pela manhã, 
o grupo minoritário, ligado a 
Alexandre Almeida, homolo-
gou sua candidatura; à tarde, 
a maioria, pró-PP, aprovou a 
aliança com Daniella. A com-
posição PT/PP tem o apoio 
da direção nacional. 

O deputado Toinho 
do Sopão (sem partido) 
disse ontem que seu po-
sicionamento na cam-
panha não tem nada a 
ver com as votações na 
Assembleia e que man-
terá sua posição de neu-
tralidade em relação às 
votações.

“Se uma matéria é 
boa para a população 
eu voto a favor, seja ela 
do governo ou da oposi-
ção”, afirmou o deputa-
do, ao explicar que vota 
em Cícero Lucena para 
prefeito da Capital, mas 
que na Assembleia é de 

independência a sua 
posição.

Para o parlamentar 
que deixou o Partido Tra-
balhista Nacional(PTN) 
para assumir o comando 
do Partido Ecológico Na-
cional (PEN), a postura 
no parlamentar no Po-
der Legislativo não pre-
cisa ser idêntico ao que 
ele exerce nas eleições.

Ele disse que não é 
da bancada do governo, 
mas pode votar com o 
governo e que não é da 
bancada de oposição, 
mas que também pode 
votar com a oposição.

toinho diz que campanha 
não vai o influenciar na al

Antônio Barbosa (d) declarou seu apoio em solenidade na CMJP

A agenda dos candidatos 
a prefeito de João Pessoa vai 
começar cedo hoje. A partir 
das 6h, a candidata do PSB, 
Estelizabel Bezerra, vai reali-
zar adesivagem de veículos e 
panfletagem no Mercado de 
Oitizeiro, que fica localizado 
na Avenida Cruz das Armas. 
O vice-candidato da coliga-
ção “Avança João Pessoa”, 
Efraim Filho (Democratas), 
também deve participar da 
atividade.

O candidato a prefeito 
pelo Psol, Renan Palmeira, 
e a vice-candidata Ana Júlia, 
devem participar hoje da pro-
gramação alusiva ao aniver-
sário do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), que 
completa 22 anos amanhã. O 
evento será realizado no Pon-
to de Cem Réis, das 9h às 16h, 
com o evento “ECA na Praça”, 
que tem como tema “Direito à 

Educação de Qualidade”.
O ex-governador José Ma-

ranhão, que este ano disputa a 
vaga de prefeito de João Pes-
soa pelo PMDB, vai realizar 
uma caminhada com filiados 
e simpatizantes do partido 
no final da tarde de hoje. O 
candidato deve sair com os 
correligionários do Ponto de 
Cem Réis às 16h e seguir até o 
Parque Solon de Lucena. 

A programação deve se 
estender até as 19h. O candi-
dato pelo PSDB, Cícero Lucena 
(PSDB) está exercendo suas 
atividades no Senado, e não 
divulgou agenda para ativi-
dades de campanha em João 
Pessoa hoje.

Os candidatos Luciano 
Cartaxo (PT), Lourdes Sar-
mento (PCO) e Antônio Ra-
dical (PSTU) também não 
divulgaram suas agendas de 
atividades para hoje.   

Dia de atividades nas ruas de JP



PARLAMENTAR CASSADO

Suplente que assumirá o 
mandato é ex-marido da 
atual mulher de Cachoeira

Demóstenes está inelegível até 2027 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTa-feIra, 12 de julho de 2012

PolíticasBRASIL

Brasília (Agência Sena-
do) - A carreira política de 
Demóstenes Torres no Se-
nado chegou ao fim ontem, 
às 13h24, depois de 103 
dias de agonia iniciados pela 
representação do Psol no 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar. Numa sessão 
histórica, o projeto de reso-
lução (PRS) 22/12, determi-
nando a cassação do senador, 
foi aprovado com a anuência 
de 56 parlamentares. Outros 
19 foram contrários e se re-
gistraram cinco abstenções.

Com a perda do man-
dato, Demóstenes fica ine-
legível por oito anos con-
tados a partir do fim do 
mandato para o qual havia 
sido eleito. Ou seja, só po-
derá concorrer a um cargo 
político em 2028, visto que 
seu mandato se encerra-
ria em fevereiro de 2019 
e não há eleições previs-
tas para outubro de 2027, 
seguindo-se o calendário 
atual. No lugar dele, deve 

assumir o primeiro suplen-
te, Wilder Pedro de Morais, 
de 44 anos, filiado ao DEM, 
ex-partido de Demóstenes. 
Ele é ex-marido de Andres-
sa Mendonça, atual mulher 
do empresário Carlos Au-
gusto Ramos, o Carlinhos 
Cachoeira.

Acusado de envolvimen-
to com Carlos Augusto Ra-
mos, o Carlinhos Cachoeira, 
atualmente preso na peniten-
ciária da Papuda, em Brasí-
lia, Demóstenes tornou-se o 
segundo senador cassado na 
história da Casa. O primeiro 
foi Luiz Estevão (PMDB-DF), 
em junho de 2000, por ter 
mentido ao Senado sobre seu 
envolvimento no desvio de 
verbas na construção do pré-
dio do Tribunal Regional do 
Trabalho de São Paulo (TRT).

Uma das acusações con-
tra Demóstenes também é a 
de ter faltado com a verdade 
a seus pares em discurso no 
dia 6 de março deste ano, 
quando negou qualquer li-
gação com Cachoeira, além 
de uma antiga amizade, e 
de nunca ter defendido inte-
resses do negócio dos jogos 
ilegais. Cachoeira é aponta-

Demóstenes Torres teve 30 minutos para se defender e disse que a imprensa o perseguiu como um “cão sarnento”

Falta de decoro motivou a cassação
O primeiro a falar na 

sessão foi o senador Hum-
berto Costa (PT-PE), relator 
do processo no Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar. 
Ele destacou as 97 ligações 
interceptadas pela Polícia 
Federal num aparelho Nextel 
entregue a Demóstenes por 
Cachoeira, e 40 encontros 
entre os dois, no período de 
março a agosto de 2011.

Para Humberto, é muito 
difícil acreditar que Demós-
tenes não sabia das ativida-
des ocultas de Cachoeira: 
“Um ex-secretário estadual 
de segurança pública, ex-
-chefe do Ministério Público, 
ex-integrante do CPI dos Bin-
gos, que indiciou Cachoeira 
por seis crimes, entre eles 
corrupção, formação de qua-
drilha e lavagem de dinhei-
ro. Como não saber de suas 
atividades criminosas? Que 
amigo é esse que não procura 
saber como o outro se houve 
numa CPI de conhecimento 
de todo o Brasil? Perdoe-me, 
mas vossa excelência faltou 
com a verdade”, afirmou.

Ainda na opinião de 
Humberto Costa, Demóstenes 
Torres defendeu interesses de 
Cachoeira em vários órgãos 

e entidades, entre os quais 
Anvisa, Ibama, Dnit, Infraero, 
Receita Federal, governo de 
Goiás e prefeituras. E o mais 
grave: ajudou a proteger o 
contraventor, vazando infor-
mações sobre operação poli-
cial, conforme gravação inter-
ceptada pela Polícia Federal.

Os presentes recebidos 
pelo parlamentar goiano 
também foram destacados, 
assim como o pagamento da 
conta do Nextel. “Não é acei-
tável sob nenhuma hipótese 
que um senador tenha con-
tas pessoais pagas por quem 
quer que seja, ainda mais por 
um criminoso. Não é possível 
deixar que este contraventor 
pague US$ 27 mil por uma 
aparelhagem de som impor-
tada ou US$ 25 mil por gela-
deira e fogão. São vantagens 
indevidas e incompatíveis 
com o mandato”,  ponderou.

O senador Randolfe Ro-
drigues (Psol-AP), líder do 
partido responsável pela re-
presentação contra Demóste-
nes, chamou atenção para o 
fato de que a República é o re-
gime da coisa pública e do bem 
comum, portanto, ser republi-
cano exige ética. “Conduta mo-
ral e decoro não são favores à 

sociedade. São o dever ser do 
parlamentar, o comportamen-
to exigido de quem se dispõe à 
função pública”, discursou.

Dignidade
Ao avaliar aspectos legais 

do processo, sem entrar no 
mérito da questão, o senador 
Pedro Taques (PDT-MT), re-
lator da matéria na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
disse que ficou comprovado 
que “Demóstenes adotou con-
duta incompatível com o de-
coro, ferindo de morte a digni-
dade do cargo e a ética que se 
impõe a parlamentares”.

“Os fundamentos bem 
alinhavados demonstram 
a correta punição de perda 
de mandato. Também foram 
respeitados os princípios 
constitucionais da ampla de-
fesa e do contraditório. O re-
presentado foi devidamente 
assistido por advogado e teve 
acesso a todas as provas e foi 
avisado de todos os atos pro-
cessuais, portanto a decisão 
do Conselho de Ética foi cor-
retamente fundamentada, e 
ficou claro o cumprimento 
da Constituição, do Regimen-
to Interno e do Código de Éti-
ca desta casa”, opinou.

Foto: Erik Salles/AE

do em relatórios da Polícia 
Federal como chefe de um 
esquema de corrupção, trá-
fico de influência, escutas 
ilegais e operação de máqui-

nas caça-níqueis.
O fim do mandato de De-

móstenes Torres foi anuncia-
do às 13h24 pelo presiden-
te José Sarney (PMDB-AP), 

diante de um plenário cheio, 
com 80 senadores, e de ga-
lerias lotadas de populares. 
Proclamado o resultado, o 
parlamentar retirou-se ra-

pidamente, e em silêncio, na 
companhia de seu advogado, 
pelo elevador privativo, até a 
chapelaria, onde um carro os 
aguardava.

O ex-senador Demóstenes Torres 
decidiu não recorrer ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para sobrestar a 
cassação do seu mandato, um direito 
que pretendia exercer, alegando cercea-
mento de defesa e nulidade das provas 
de seu envolvimento com o esquema 
comandado pelo bicheiro Carlinhos 
Cachoeira. A informação foi dada pelo 
advogado Antonio Carlos de Almeida 
Castro, o Kakay. “O senador entende 
que a decisão do Senado é soberana. 
Ele acata o resultado e não vai recor-
rer”, afirmou Kakay. 

Demóstenes Torres teve 30 minu-
tos para se defender. Em seu discurso, 
ele disse ter sido prejulgado pela im-
prensa, que o perseguiu como um “cão 
sarnento” e agora lhe deve um pedido 
de desculpa. Apelando para a emoção, 
disse ser terrível ser julgado pelo cla-
mor público e comparou a sua situação 
à de Jesus, diante de populares que-
rendo a crucificação.

“Deixem-me ser julgado pelo Ju-
diciário. Deixem-me ser julgado pelo 
povo de meu Estado. Dêem-me o di-
reito que foi dado a tantos outros de 
fazer a minha defesa. Quero o mesmo 
tratamento que foi dado a Humberto 
Costa. Por que a minha cabeça tem 
que rolar?”, apelou, referindo-se ao 
processo respondido por Costa quando 

era ministro da Saúde por superfatura-
mento na compra de remédios. Costa 
foi absolvido em 2010 pelo Judiciário 
por falta de provas.

Em relação ao Nextel, Demóstenes 
alertou para a existência de 250 mil ho-
ras de gravações, que, em nenhum mo-
mento registram a voz dele “pedindo 
dinheiro”. “Mais de três anos de gram-
po. O que existe contra mim? Nada, 
nada, nada!”.

Demóstenes disse também que 
jamais mentiu e desafiou os colegas 
a apontar uma única vez em que ele 
bateu no gabinete de alguém para pe-
dir favores a Cachoeira ou a qualquer 
integrante do grupo criminoso. O se-
nador encerrou a defesa dizendo ser 
um bode expiatório que vai ser pego 
para não ficar mal para a imagem do 
Senado.

“Um senador com patrimônio ri-
dículo: um imóvel financiado, carro 
do ano de 2010 e 20% de uma facul-
dade no interior de Minas que nunca 
me rendeu um centavo sequer. O que 
pega mal é punir um inocente. Não 
existe nenhuma prova contra mim”, 
afirmou. Chorando, disse ainda que 
não renunciou porque deveria dar ex-
plicações à família. “Quem cassa sena-
dor é senador e não a imprensa. Não 
acabem com a minha vida!”, finalizou.

Ex-senador desiste de recorrer ao STF

Brasil Protege desenvolverá 
ações em 500 municípios

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Carlos Ayres Britto, liberou a 
divulgação dos salários dos 
servidores públicos federais. 
A pedido da Advocacia Geral 
da União (AGU), Britto cassou 
uma liminar da Justiça Fede-
ral em Brasília que impedia 
a publicação de forma indivi-
dualizada das remunerações.

Em seu despacho, o pre-
sidente do Supremo citou 
artigos da Constituição Fe-
deral que garantem o acesso 

à informação pública e de-
terminam a publicidade da 
atuação administrativa. Ele 
também citou a recente Lei 
de Acesso a Informações Pú-
blicas e uma decisão admi-
nistrativa tomada em maio 
pelo tribunal que aprovou a 
divulgação de forma irrestri-
ta dos salários dos ministros 
e servidores.

“A remuneração dos 
agentes públicos constitui 
informação de interesse co-
letivo ou geral”, afirmou Brit-

to. “É evidente estar-se dian-
te de matéria constitucional 
devido a que as decisões im-
pugnadas (que impediam a 
divulgação dos salários) ver-
sam o tema do direito funda-
mental de acesso à informa-
ção pública, de parelha com 
o princípio igualmente cons-
titucional da publicidade 
da atuação administrativa”, 
disse. Segundo o presidente 
do STF, essa publicidade per-
mite o controle da atividade 
estatal pelos cidadãos.

Brasília (ABr) – A estraté-
gia Brasil Protege, lançada du-
rante a 9ª Conferência Nacio-
nal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, que começou 
ontem em Brasília, vai desen-
volver ações em 500 municí-
pios prioritários, com base no 
critério de maior vulnerabili-
dade social. Esses municípios 
concentram 50% do total de 
crianças e adolescentes brasi-
leiros e é onde estão aproxi-
madamente 70% do total de 
ocorrências de violência con-
tra essa população.

As ações do Brasil Pro-

tege visam a criar uma rede 
de proteção contra a violên-
cia física, sexual e psicológica 
sofrida por crianças e ado-
lescentes. A estratégia prevê 
a notificação integrada da 
violência. De acordo com a 
ministra da Secretaria de Di-
reitos Humanos (SDH), Maria 
do Rosário, a ideia é integrar 
a pasta ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ao Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co e aos estados e municípios.

De acordo com dados do 
Disque Direitos Humanos, o 
Disque 100, apenas nos pri-

meiros quatro meses de 2012 
o módulo Criança e Adoles-
cente registrou 34.142 denún-
cias. Oito em cada dez vítimas 
são meninas. De janeiro a mar-
ço, foram registradas 4.205 
denúncias de violência sexual 
- dessas, 2.165 referem-se a 
crianças e adolescentes.

A Conferência segue até 
sábado. Durante o evento, 
está sendo discutido um pla-
no que prevê políticas públi-
cas ao longo de dez anos, vol-
tadas à proteção de menores 
que estão em abrigos, nas 
ruas e em conflito com a lei.

ACESSO À INFORMAÇÃO

Supremo libera a divulgação 
dos salários dos servidores 



Kofi Annan diz que o Irã apoia 
um plano de transição na Síria

SAÍDA PARA CONFLITO

O governo do Irã apoia 
um plano para uma transição 
política liderada pela Síria,, 
disse ontem  o mediador in-
ternacional  da Organização 
das Nações Unidas, Kofi An-
nan, depois de discursar para 
o Conselho de Segurança da 
ONU por videoconferência 
sobre sua viagem à Síria, ao 
Irã e ao Iraque.

Anan espera que o Con-
selho de Segurança decida 
os próximos passos sobre a 
Síria em breve, mas deu uma 
resposta morna quando ques-
tionado sobre a escolha que 
o presidente sírio, Bashar al 
Assad, fez de uma pessoa para 
representar a Síria no diálogo 
com a oposição.

“Ele ofereceu um nome e 
eu indiquei que queria saber 
um pouco mais sobre o indi-
víduo, então estamos neste 
estágio”, disse Annan a repór-
teres em Genebra

Kofi Annan afirmou que 
o presidente da Sìria, Bashar 
Assad, discutiu a possibilida-
de de formar um governo de 
transição no país. Uma reu-
nião ocorrida em Genebra no 
mês passado propôs justa-
mente a formação de um go-

verno com a participação de 
pessoas da oposição.

Nesta semana, Annan 
disse, durante um discurso 
em Damasco, que Assad “ofe-
receu” o nome de alguém que 
possa ser um interlocutor do 
regime enquanto se pensa 
em maneiras de formar um 
governo de transição. O en-
viado da ONU ressaltou que 
está considerando a sugestão 
do presidente sírio, mas não 
indicou o nome citado. 

Resolução
A Rússia circulou entre os 

membros do Conselho de Se-
gurança da ONU um esboço de 
resolução para estender a mis-
são da Organização das Nações 
Unidas na Síria por três meses. 
O país pretende mudar o foco 
da atual observação de uma 
trégua que não foi cumprida e 
também buscar uma solução 
política para o conflito.

O conselho, bastante di-
vidido, deve decidir o futuro 
da missão, conhecida como 
UNSMIS, antes de 20 de julho, 
quando termina o mandato 
inicial de 90 dias. O enviado 
internacional de paz, Kofi An-
nan, ficou de apresentar on-
tem ao conselho suas visões 
sobre a situação na Síria. 

Forças do presidente sí-
rio, Bashar al Assad, já mata-
ram mais de 15 mil pessoas 
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O mediador da ONU espera 
que o Conselho de Segurança 
decida em breve a situação

desde o início da repressão 
violenta aos protestos por 
democracia que começaram 
em março de 2011, segundo 
alguns líderes ocidentais. O 
governo de Damasco diz que 
os rebeldes, que lutam com 
apoio de desertores do Exér-
cito, mataram milhares de ho-
mens das forças do governo. 

O esboço da resolução 

russa, circulado na terça-fei-
ra, não deve agradar aos Es-
tados Unidos e aos membros 
do conselho europeu, que co-
bram a implantação de uma 
resolução sob o Capítulo 7 da 
Carta da ONU, que permite ao 
Conselho de Segurança auto-
rizar ações desde a diploma-
cia e sanções econômicas à 
intervenção militar. 

O vice-embaixador da 
Rússia nas Nações Unidas, 
Alexander Pankin, disse que 
uma resolução sob o Capí-
tulo 7 seria “contraprodu-
cente”, no que ele descreveu 
como sendo uma “situação 
delicada”. Rússia e China já 
vetaram resoluções da ONU 
que aumentariam a pressão 
sobre Assad. 

Kofi Anan cumprimenta o secretário de conselho iraniano, Saeed Jalili, que a concorda com a proposta

FOtOS: Divulgação

Brasília – A Corte 
Suprema de Justiça do 
Paraguai admitiu ontem 
novo recurso apresen-
tado pelo ex-presidente 
Fernando Lugo, destitu-
ído no mês passado por 
decisão do Parlamento. 
A informação foi dada 
pelo presidente do tri-
bunal, Víctor Núñez. A 
decisão será conhecida 
em cerca de dois meses.

Os advogados de 
Lugo pedem que seja 
declarada inaplicável a 
resolução do Senado, 
de 22 de junho, que, 
segundo eles, apresen-
ta “diversas irregulari-
dades”.

O recurso foi envia-
do ao fiscal-geral do Es-
tado, Javier Díaz Verón, 
que tem 18 dias úteis 
para dar seu parecer. 
Após esse prazo, o re-
curso irá para a Câmara 
de Senadores, que tam-
bém terá 18 dias para se 
pronunciar.

Porém, será Díaz 
Verón que determinará 
se o julgamento polí-
tico, questionado pe-
los advogados de Lugo 
pelo pouco tempo (me-
nos de 24 horas) que o 
acusado teve para pre-
parar sua defesa.

A Corte Suprema 
terá 30 dias para anun-
ciar a sentença final.

Esta é a segunda 
ação de inconstituciona-
lidade apresentada pe-
los defensores de Lugo. 
A primeira, apresentada 
um dia depois da des-
tituição do presidente, 
questionava o regula-
mento do processo, mas 
não foi sequer analisada.

Os advogados de 
Lugo trabalham ainda 
com a possibilidade de 
procurar a Corte Inte-
ramericana de Direitos 
Humanos, caso a ques-
tão não seja resolvida 
pela Corte Paraguaia. 
A justificativa da ação 
impetrada na Justiça 
paraguaia é que Lugo 
foi eleito pelas urnas e 
que as acusações contra 
ele, de má gestão, não 
tinham provas.

Lugo deixou o car-
go depois de ser jul-
gado pelo Congresso 
paraguaio por má ges-
tão. O julgamento foi 
questionado por países 
sul-americanos por ter 
ocorrido em cerca de 
dois dias.

O Mercosul e a 
União de Nações Sul-A-
mericanas (Unasul) sus-
penderam o Paraguai 
das ações políticas dos 
blocos até que sejam 
feitas novas eleições no 
país, programadas para 
o próximo ano.

Justiça vai examinar 
novo recurso de Lugo

CRISE NO PARAGUAI

Brasília - O presidente 
do Egito, Mohamed Morsi, 
garantiu ontem que irá res-
peitar a decisão do Supre-
mo Tribunal Constitucional 
(STC) que suspendeu o seu 
decreto restabelecendo o 
Parlamento do país, domina-
do por partidos islâmicos.

“Mesmo que a deliberação 
do STC impeça o Parlamento 
de assumir as suas responsa-
bilidades, vamos respeitá-la, 
porque somos um Estado de 
Direito”, disse a presidência 
por meio de um comunicado.

O decreto que restabe-
leceu o Parlamento provo-
cou tensões entre Morsi, o 

STC – que havia dissolvido 
o Legislativo - e o Conselho 
Supremo das Forças Arma-
das (CSFA), que governou o 
Egito após a queda de Hosni 
Mubarak.

No domingo, oito dias 
depois de ter assumido a 
presidência, Morsi, líder da 
Irmandade Muçulmana, or-
denou ao Parlamento que re-
tomasse suas funções.

Em junho, a Corte con-
siderou inválidos diversos 
artigos da lei das eleições le-
gislativas, o que fez com que 
o processo fosse anulado e o 
Parlamento, por falta de elei-
tos, fosse dissolvido.

A secretária de Estado 
dos Estados Unidos, Hillary 
Clinton, que deve encon-
trar o presidente Mohamed 
Morsi neste final de semana, 
pediu que seja aberto diálo-
go entre as partes envolvi-
das. O ministro alemão das 
Relações Exteriores, Guido 
Westerwelle, disse que con-
fia numa solução para o im-
passe.

Mursi foi eleito após o 
restabelecimento da demo-
cracia no Egito, na onda da 
chamada Primavera Árabe, 
iniciada no país com protes-
tos populares em janeiro de 
2011.

Presidente do Egito acata decisão
da Corte que destituiu o Parlamento

RECUO ESTRATéGICO

A Justiça egípcia suspendeu o decreto do presidente Mohamed Morsi, que restabelecia o Parlamento

Espanha anuncia 
novos impostos 
e fará cortes 
no orçamento

Hugo Chávez 
quer uma boa 
relação com a 
Igreja Católica

Brasília - A Espanha terá 
de economizar 65 bilhões 
de euros (cerca de R$ 162 
bilhões) nos próximos dois 
anos e meio. Além de cortes 
no orçamento, o governo irá 
aumentar impostos. O pacote 
de austeridade foi anunciado 
ontem pelo primeiro-minis-
tro espanhol, Mariano Raroy, 
em sessão no Parlamento. 
Ele enfatizou que as medidas 
devem ser implementadas 
rapidamente.

Os governos regionais 
terão que fazer cortes de 3,5 
bilhões de euros nos orça-
mentos, quase R$ 9 bilhões.

As medidas de austeri-
dade foram anunciadas de-
pois que líderes dos países-
membros da zona do euro 
concordaram em dar à Es-
panha um empréstimo de 30 
bilhões de euros (mais de R$ 
74 bilhões) até o final deste 
mês para ajudar os bancos do 
país.

No final de junho, os 
líderes da zona euro fecha-
ram um acordo para que os 
bancos dos países da região 
possam ter acesso direto aos 
fundos de resgate europeu. O 
acordo prevê investimentos 
de 120 bilhões de euros, o 
equivalente a pouco mais de 
R$ 310 bilhões.

A Espanha está entre os 
países da Europa que mais 
sofrem com os efeitos da cri-
se financeira internacional. 
Grécia, Itália e Portugal tam-
bém fazem parte da lista.

O presidente da Vene-
zuela, Hugo Chávez, disse 
ontem que espera que seu 
governo estabeleça uma boa 
relação “com a hierarquia ca-
tólica” para que possam “tra-
balhar juntos” na luta contra 
a pobreza, a miséria e a cri-
minalidade. 

“Espero que consigamos 
estabelecer uma boa relação 
com a hierarquia católica e 
trabalhar juntos pelo país”, 
disse o líder no Palácio pre-
sidencial de Miraflores após 
se reunir com a ministra do 
Desenvolvimento Social da 
Argentina, Alicia Kirchner.

 As relações do governo 
de Chávez com a Igreja Cató-
lica foram difíceis desde sua 
chegada ao poder em 1999, 
mas atingiram o ponto máxi-
mo de tensão em 2010, quan-
do houve uma ruptura.

 “A Igreja pode realizar 
muito junto ao governo na luta 
contra a pobreza, a miséria, a 
criminalidade e muitos dos 
males que ainda temos”, rei-
terou Chávez, que buscará sua 
terceira reeleição consecutiva 
nas eleições de 7 de outubro.
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Jogo do Picuiense pode
ser adiado caso laudos
não sejam aprovados

Goleira de Handebol se 
despede de pessoenses 
para integrar seleção

Mayssa confiante em medalha
paraibana em londres

A goleira de Handebol, 
Mayssa Pessoa, se despediu 
ontem dos paraibanos com 
muito otimismo em conse-
guir a medalha de ouro nas 
Olimpíadas de Londres. Ela 
hoje se junta às demais atle-
tas da Seleção Brasileira, no 
Rio de Janeiro, para iniciar 
os treinos e embarcar para a 
capital da Inglaterra. Mays-
sa é pessoense, mas joga em 
Paris, na França, há quatro 
anos. Ela passou toda a se-
mana com a família, que re-
side no bairro da Torre, em 
João Pessoa.

Ontem, antes de embar-
car para o Rio de Janeiro, 
Mayssa disse que está muito 
ansiosa, mas que o fato de 
já ter 27 anos e uma carrei-
ra sólida na Europa, facilita 
muito para não deixar que 
esta ansiedade influencie no 
seu desempenho. “Conheço 
muitas das jogadoras que va-
mos enfrentar, além das mi-
nhas colegas de time, e não é 
a primeira vez que defendo 
a Seleção Brasileira, já estou 
acostumada, o fato novo será 
apenas as Olimpíadas, que 
irei pela primeira vez”, disse 
a goleira.

Apesar da falta de tradi-
ção do handebol brasileiro 
em olimpíadas, Mayssa Pes-
soa acredita que desta vez 
a equipe feminina tem reais 
chances de conquistar uma 
medalha. “Nosso técnico tem 
dito sempre que não vamos 
para lá apenas como mero 
participante. Vamos disputar 
a medalha de ouro e se não 
der pelo menos a prata ou 
o bronze. Tenho fé em Deus 
que voltarei à Paraíba com 
uma medalha no peito”, afir-
mou a paraibana

Sobre a sua convocação, 
Mayssa disse que já esperava, 
porque vinha sempre man-
tendo contato com a comis-
são técnica da Seleção Brasi-
leira, e atravessa uma grande 
fase no Campeonato Francês 
de Handebol. “Sabia que teria 
uma chance agora e o objeti-
vo maior é revezar um pouco 
com a titular, Shana, que já vai 
para a sua quarta olimpíada, 
e se preparar melhor já visan-
do as Olimpíadas de 2016, no 
Rio de Janeiro”.

“Esta revanche esta-
va engasgada em nossa 
garganta. Mostramos que 
somos melhores e agora 
vamos rumo à medalha 
de ouro”. Estas foram as 
palavras da técnica da Se-
leção Brasileira de Beach 
Handebol, a paraibana 
Rossana Marques, no final 
da noite de terça-feira, 
após vencer a Noruega no 
último jogo da primeira 
fase do Mundial da mo-
dalidade, que está sendo 
disputado em Omã, nos 
Emirados Árabes. 

Em 2010,  a competi-
ção foi disputada na Tur-
quia, as brasileiras perde-
ram para as norueguesas 
na final e ficaram com a 
medalha de prata. Des-
ta vez, além de vencer a 
Noruega - com tranqui-
lidade por 2 a 0 (20/16 e 
20/14) - o Brasil venceu 
todos os outros adversá-

rios até agora.
Com estes resulta-

dos, a Seleção Brasileira 
passou invicta para a se-
gunda fase da competi-
ção e agora terá como 
adversários o Uruguai, 
Dinamarca e Croácia. 
Hoje, as brasileiras en-
frentam a Dinamarca às 
18h (local). O Mundial 
termina amanhã (13). A 
Seleção Feminina briga 
por seu segundo título 
na competição. O pri-
meiro ouro foi conquis-
tado em 2006 em casa, 
no Rio de Janeiro.

Masculino
Já a Seleção Masculi-

na não conseguiu passar 
invicta para a próxima 
fase. Já classificada, a 
equipe comandada por 
Antônio Guerra cedeu 
vitória para a Rússia nes-
sa terça-feira (10) por 2 a 

Brasil avança para segunda fase no Mundial de Omã

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A paraibana se diz com-
pletamente adaptada a Paris 
e ao handebol europeu e já 
não sente mais tanta dificul-
dade como no início, quando 
deixou o Brasil. “Primeiro 
fui para Portugal e isso aju-
dou, porque mesmo sendo 
na Europa, é um país onde 
se fala a mesma língua nos-
sa, e tem alguns costumes 
parecidos. Quando cheguei à 
França senti um pouco, mas 
já tinha mais experiência e 
sabia mais dos costumes, da 
alimentação e da cultura do 
povo europeu”.

Sobre as adversárias 
mais difíceis em Londres, 
Mayssa Pessoa apontou a No-
ruega e Montenegro. Aliás, o 
Brasil vai pegar logo Monte-
negro ainda na primeira fase 
da competição. 

“É bom para testar logo 
nossa equipe, num jogo que 
não é um mata-mata e mes-
mo se perdermos, temos 
condições de passar para 
a fase seguinte, quando o 
bicho vai pegar”, disse a pa-
raibana, com um belo sorri-
so na boca. 

1. Após vencer a primei-
ra parcial por 24 a 18, os 
brasileiros perderam as 
outras duas por 19 a 16 e 
7 a 6. 

Os resultados posi-
tivos conquistados pelo 
Brasil foram contra Omã, 
Bahrein, Austrália e Ucrâ-
nia. O time nacional espe-
ra o término da rodada 
para saber quais serão 
seus próximos adversá-

rios. Os brasileiros podem 
conquistar o tricampeo-
nato, já que levaram o 
ouro no Rio de Janeiro, 
em 2006, e na Turquia, 
em 2010.

Todas as partidas es-
tão sendo realizadas no 
Al Musannah Sports City, 
na capital Mascate. Essa 
é a primeira vez que o 
Mundial é disputado no 
continente asiático. 

Depois da vitória, as meninas foram tomar banho de piscina

Botafogo Espectros vai jogar contra o Recife Pirates no campo do Auto, em Mangabeira

Após dias de incerteza de 
onde seria o segundo jogo do 
Botafogo Espectros pelo Cam-
peonato Brasileiro de Futebol 
Americano, finalmente, a nova 
casa do time foi definida. Ini-
cialmente a partida estava mar-
cada para o campo da Graça, 
local que marcou a estreia do 
time pelo torneio, mas a Prefei-
tura Municipal de João Pessoa, 
responsável pela praça esporti-
va, interditou a arena para que 
melhorias sejam feitas. Por iro-
nia do destino, o Belo fará seu 
duelo contra o Recife Pirates na 
casa do Auto Esporte, o Estádio 
Mangabeirão. A partida será 
neste domingo e está marcada 
para as 14h.

Como o Estádio do Al-
virrubro de João Pessoa não 
possui refletores, o horário da 
partida teve de ser modificado. 
Na tabela inicial constava que a 
partida seria disputada às 15h, 
mas com a limitação do Man-
gabeirão, o confronto foi con-
firmado para uma hora mais 
cedo, para que seja finalizado 
com luz natural.

Apesar do horário e do 
local terem modificados, o téc-
nico do time paraibano, Brian 
Guzman, garantiu que não ha-
verá nenhum tipo de prejuízo. 
De acordo com o comandante 
do Botafogo Espectros, pior do 
que uma temperatura elevada, 
às 14h, seria novamente cho-
ver, como aconteceu na estreia, 
quando o Bota venceu o Recife 
Mariners por 43 a 6.

“O jogo será ás 14h por-
que o estádio não tem refleto-
res. Eu não acho que vá fazer 
um sol de rachar não, e se fizer, 
essa é uma hora que nós esta-
mos acostumados a jogar. Acho 
que pior será se chover, aí sim 
pode prejudicar o nosso time, 
porque o campo fica pesado, 
escorregadio. Já jogamos lá no 
Mangabeirão e quando joga-
mos o campo estava em boas 
condições. Espero que esteja 
assim”, frisou o técnico.

Essa será a segunda par-
tida do time na competição e 
a última da primeira fase em 
João Pessoa. Após esse con-
fronto, o Botafogo Espectros 
encara novamente as duas 
equipes de Recife, só que dessa 
vez na Capital pernambucana. 
O primeiro jogo em Recife de-

Pedro Alves
Especial para A União

verá ser disputado apenas no 
dia 18 do próximo mês. Apesar 
da estreia avassaladora diante 
do Recife Mariners, vencendo o 
jogo por 43 a 6, o treinador do 

time achou que precisava cor-
rigir algumas falhas. 

No último domingo, o 
time fez o último treino coleti-
vo, e ao longo dessa semana o 

elenco se reuniu para assimilar 
melhor as jogadas.  Segundo 
Brian, a expectativa é de con-
seguir a segunda vitória e de 
preferência de forma tranquila.

A primeira partida entre os dois clubes foi disputada no Estádio Leonardo da Silveira, a Graça

FoTos: Cinara piccolo/photo&Grafia/divulgação

A goleira Mayssa Pessoa em ação durante treinamento da seleção de handebol para os Jogos Olímpicos de Londres. Ela acredita num bom desepenho da equipe



Regional de Goalball começa
na Capital a partir de amanhã
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Evento contará com 14 
equipes e vale vaga para
a Copa Brasil deste ano

O presidente da Federação 
Pernambucana de Futebol, 
Evandro Carvalho (foto), 
anda mesmo irado com o 
Treze pelo fato de ter che-
gado à Série C via tapetão e 
está prometendo uma gra-
tificação aos jogadores do 
Santa Cruz-PE, adversário 
do Galo, no próximo sábado, 
no Arruda, de R$ 10 mil por 
vitória sobre o time parai-
bano. Realmente não é comum este tipo de injeção 
financeira para atletas vindo de dirigente de Fede-
ração. Normalmente são os dirigentes de clubes que 
incentivam os atletas. Evandro, pelo visto, declarou 
guerra ao futebol da Paraíba com esse seu gesto. 
Grande bobagem!

Quanta raiva!

Decisão da Paulista
valoriza os juniores
Ainda não tinha opinado sobre a resolução da Fe-

deração Paulista de Futebol em manter a faixa etária 
de idade para a Copa São Paulo de Júnior de 2013 em 
relação a 2012 e o faço agora convicto do acerto na 
decisão, pois jogadores com 19 ou 20 anos não podem 
ficar exclusos dessa importante competição. E acho 
que outros torneios pelo país devem seguir essa linha 
de pensamento para possibilitar uma maior chance 
àqueles que passam dos 18 anos e ficam frustrados 
por não ter novas oportunidades.

No meu ponto de vista um jogador com 19, 20 ou 
até mesmo 21 anos ainda pode vingar, dependendo de 
seu futebol e da chance que lhe for dada. Nos grandes 
clubes, diante da excelente estrutura, jogadores com 
idade estourada, como eles gostam de chamar, são 
relegados, muitos emprestados para times inexpressi-
vos na certeza de ainda serem lapidados. 

Nos clubes menores são simplesmente abando-
nados. Passou dos 18 anos o olhar do dirigente para 
o atleta é simplesmente de desprezo. “Garoto vai 
estudar que é melhor”. Essa é uma frase que muito 
atleta já ouviu e vai continuar ouvindo por aqui diante 
das dificuldades imensas de nossos clubes em lapidar 
jogadores que tem potencial, mas os dirigentes ale-
gam falta de recursos para um trabalho mais longo de 
observação e simplesmente tratam de deascartá-los.

Agora com essa nova mentalidade da Paulista 
quem sabe se as coisas não mudam por aqui também. 
É pena que a nossa Taça Paraíba que vai indicar o re-
presentante para a Copa São Paulo tenha apenas dois 
clubes: Botafogo e Treze.  Adoraria se tivesse mais, 
porque o futuro de nossos clubes depende essencial-
mente das categorias de base, onde está a formação 
de novos talentos, como faz muito bem o CSP. Toma-
ra que Botafogo, Campinense, Treze e Sousa valorizem 
mais esses garotos.

A última decisão do STJ, na última terça-feira, manteve o 
Treze no Campeonato Brasileiro e deixou o Rio Branco na 
pior, pois nem a C e muito menos a D. Essa novela ainda 
terá novos capítulos, pelo menos é o que se comenta.

Treze segue na Série C

O meia Anderson, revela-
do pelo Centro Sportivo 
Paraibano, é o mais novo 
reforço do Campinense para 
as disputas do Campeonato 
Brasileiro da Série C. Ander-
son estava  no Sport Recife.

Anderson

Os paraibanos Jorge e Rena-
tão que disputaram a última 
Olimpíada pela Geórgia não 
conseguiram êxito para 
Londres e vão apenas assis-
tir pela televisão. Eles são 
radicalizados naquele país.

Fora de Londres

O debutante da Segunda Divisão ainda não mostrou nada 
na competição. Levou de 6 a 1 da Desportiva Guarabira e 
6 a 2 do Santa Cruz e caminha a passos largos para ser 
eliminado por antecipação da fase decisiva. 

Sport Campina

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A cidade de João Pessoa 
sediará, a partir da próxima 
sexta-feira, o Regional Nor-
deste de Goalball. O evento 
contará com 14 equipes, di-
vididas nas categorias mas-
culina e feminina. Este será 
o último torneio de regiões 
do ano. O local escolhido 
para a realização dos jogos 
foi o Ginásio do HBE Colégio 
e Curso, no Bairro dos Esta-
dos. Com entrada franca, o 
público poderá acompanhar 
a disputa pelo título, além 
das cinco vagas que definem 
os últimos classificados para 
a Copa Brasil de Goalball 
2012. Estão em jogo três va-
gas para o masculino e duas 
para o feminino.

A definição dos grupos 
acontece na data da chega-
da das equipes à Capital pa-
raibana, amanhã, durante o 
Congresso Técnico. No dia 
seguinte haverá a abertura 
e o início do torneio a partir 
das 7h.

No masculino partici-
pam as equipes da Associa-
ção Caruaruense de Cegos 
(Acace/PE), Associação de 
Deficientes Visuais do Rio 
Grande do Norte (Adevirn/
RN), Associação dos Defi-
cientes Visuais de Sergipe 
(Adevise/SE), Associação 
Paraibana de Cegos (Apa-
ce/PB), Instituto dos Ce-
gos da Paraíba (ICP/PB), 
Instituto de Educação e 
Assistência aos Cegos do 
Nordeste (Ieacn/PB) e As-
sociação Pernambucana de 
Cegos (Apec/PE).

Já no feminino estão 
confirmados os times da 
Associação Caruaruense de 
Cegos (Acace/PE), Asso-
ciação de Deficientes Visu-
ais do Rio Grande do Norte 
(Adevirn/RN), Associação 
dos Deficientes Visuais de 
Sergipe (Adevise/SE), Asso-

ciação Paraibana de Cegos 
(Apace/PB), Centro Despor-
tivo Maranhense de Cegos 
(Cedemac/MA), Instituto de 
Educação e Assistência aos 
Cegos do Nordeste (Ieacn/
PB) e Associação Pernambu-
cana de Cegos (Apec/PE).

As equipes tanto do mas-
culino quanto do feminino 
serão divididas em dois gru-
pos que jogam entre si, em 
turno único. As duas melho-
res colocadas de cada chave 

se classificam para as semifi-
nais, seguida de final e dispu-
ta de terceiro lugar.

Uma das equipes mas-
culinas do Estado que dispu-
tam o Regional Nordeste vai 
contar com um reforço de 
nível olímpico. José Roberto 
é um dos 6 atletas da Seleção 
Brasileira que na competição 
regional defenderá a equipe 
pessoense da Apace.

Um dos organizadores 
do evento e representante 

da Confederação Brasileira 
de Desportos de Deficientes 
Visuais (CBDV), José Antô-
nio Freire, comentou sobre 
a realização da competição 
e sobre a expectativa para os 
paraibanos. “O Goalball é um 
esporte para pessoas cegas 
e de baixa visão que a gen-
te está divulgando bastante. 
Neste final de semana espe-
ramos que a Paraíba conquis-
te bons resultados”, afirmou 
José Antônio.

A equipe da Apace treinando para as disputas do Regional de Goalball que acontece a partir de amanhã

O atleta José Roberto já está confirmado na equipe que vai disputar as Paraolimpíadas de Londres

Os atletas que formam o reveza-
mento 4x100 m, no masculino e no 
feminino, para a Olimpíada de Lon-
dres, treinam em São Paulo até hoje, 
quando viajam para a Europa. O 
grupo se apresentou ao técnico Kat-
suhico Nakaya no domingo passado 
e faz mais este camping no Estádio 
Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. 
A viagem do grupo será no voo da 
TAM JJ 8070, que sai às 21h55, do 
Aeroporto de Cumbica, em Guaru-
lhos, na Grande São Paulo.

Apenas Tamiris de Liz não parti-
cipa do Camping, pois está na equi-
pe que representa o Brasil no Mun-
dial de Juvenis, em Barcelona. Da 
Espanha, ela irá diretamente para 
a capital britânica, onde encontrará 
os demais atletas, para continuar a 
preparação no Crystal Palace.

A equipe que vai para a Ale-
manha, disputará o torneio de 
Haldensleben, no dia 15. No dia 
16 o grupo segue para Londres e 
depois realiza mais duas competi-
ções: em Cardiff, no País de Gales, 
no dia 18, e em Amsterdã, na Ho-
landa, no dia 21.

“As competições serão im-

Equipe de revezamento deixa o Brasil para
competições na Europa antes da Olimpíada

ATLETISMO

portantes para avaliar o compor-
tamento das equipes e corrigir as 
possíveis falhas”, comentou Kat-
suhico Nakaya, que tem na equipe 
técnica, ainda, os treinadores Paulo 
Servo Costa e Victor Fernandes. “Os 
treinos e as avaliações devem fazer 
diferença em Londres”, completou 
Nakaya.

A equipe masculina tem Bruno 

Lins, Aldemir Gomes, Sandro Viana, 
Carlos Roberto, Nilson André e José 
Carlos “Codó”. Estão treinando no 
feminino Rosângela Santos, Ana 
Cláudia, Franciela Krasucki, Evelyn 
Carolina e Vanda Ferreira. Além 
dos atletas e dos treinadores, fazem 
parte do grupo o fisioterapeuta 
Marcos Vitullo e o massagista Jacy 
Castilho.

FOTOS: Divulgação

Codó e Bruno Lins treinando para a Olimpíada de Londres  no Estádio Ícaro de Castro



Treze regulariza cinco jogadores
contra o santa cruz

O Treze conseguiu a li-
beração de cinco jogadores 
para encarar o Santa Cruz/
PE, no próximo domingo, às 
16h, no Estádio do Arruda, 
em Recife/PE, pela Série C 
do Campeonato  Brasilei-
ro/2012. Jamesson e Lucia-
no Amaral (laterais direito 
e esquerdo), Vagner Rosa 
(volante), Brasão e Rodri-
go Pardal (atacantes), estão 
à disposição do treinador 
Marcelo Vilar para conseguir 
a primeira vitória da equipe 
na competição. 

Em compensação, quem 
deixou o Galo da Borborema 
foi o atacante nigeriano Ye-
rien. O atleta que chegou ao 
clube em dezembro do ano 
passado resolveu voltar ao 
Setem, clube-empresa do 
Ceará que detém seus direi-
tos federativos. 

Se depender do Treze, 
a imprensa não vai mais di-
vulgar qualquer notícia re-
ferente ao imbróglio jurídi-
co envolvendo o clube, que 
culminou com a inclusão do 
Galo na Série C do Campeo-
nato Brasileiro. A diretoria 
resolveu proibir qualquer 

Clube terá força máxima 
para o jogo de domingo 
no Estádio do Arruda

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Faltando um mês para a disputa da 
taça Paraíba sub-18, que vale vaga para 
a copa são Paulo de Futebol Júnior/2013, 
Botafogo e treze começam a definir as 
equipes para a decisão. serão dois jo-
gos no mês de agosto, com o primeiro 
no dia 12, no Estádio Leonardo Vinagre 
da silveira, a Graça, em cruz das armas, 
enquanto o jogo de volta, será no dia 19, 
no amigão, em campina Grande. 

o treinador do Botafogo, agnaldo 
oliveira, aguarda o “sinal verde” da dire-
toria para a contratação de quatro atle-
tas – um zagueiro, um volante, um meia 
e um atacante – para reforçar o grupo 
no clássico tradição. Dentro de campo 
a equipe participa do campeonato Parai-
bano sub-18 e vem realizando amistosos 
para entrosar o grupo. 

na série de jogos o alvinegro da ca-
pital enfrenta hoje, às 15h, o união de 
Mangabeira, na Maravilha do contorno, 
no cristo redentor. no próximo sábado, 
no mesmo local e horário o Belo encara 
a Portuguesa pelo Estadual. atualmente 
o representante da capital conta com 
25 atletas, com destaques para andrezo 
(goleiro), Witney (lateral direito), Javan 
(volante), Léo Gomes e Joel (meias ), Vi-
tor Hugo e Mário (atacantes). 

o comandante botafoguense 
aguarda na próxima semana uma defi-
nição da diretoria com relação aos re-
forços solicitados, já que espera contar 
com os jogadores para entrosar com o 
restante do grupo. “não podemos perder 
tempo, afinal, são peças importantes 
para deixar a equipe mais forte para os 
clássicos. temos que entrosar os nova-
tos com os jogadores que vem jogando”, 
frisou. 

Botafogo intensifica treinos para jogos
decisivos com o Galo no próximo mês

tAçA pArAíbA 

Pelo lado do treze o treinador 
Walter Bahia tem uma base formada e 
contará com jogadores que estão sendo 
aproveitados no time principal. além dos 
garotos que estão treinando no Estádio 
Presidente Vargas existe a possibilidade 
do time serrano fazer uma parceria com 
o ceará, onde as duas equipes cederão 
atletas para serem avaliados. 

Da base galista estão à disposição, 
artur e Matheus (goleiros), Everaldo, 
Geovani, Marcílio e artur (laterais direito 
e esquerdo), Iago, rafael, e zordi (za-
gueiros), Kenedy, stanley e Gilmário (vo-
lantes), Álice, Bebeu e Matheus (meias), 
Marcílio (atacante). os atletas que es-
tão cedidos no time principal são Jan e 

alisson (zagueiros), alexandre e tiago 
(laterais direito e esquerdo), Felipe ale-
mão, Léo e Manoel (volantes), Jan (meia) 
e cléber (atacante). 

satisfeito com o grupo que tem 
para encarar o rival, Walter, espera 
aproveitar o período para definir a 
base para brigar pelo título e represen-
tar a Paraíba na copa são Paulo/2013. 
Ele deseja concretizar a parceria com 
o time do ceará para fortalecer ainda 
mais o grupo. “todo bom jogador inte-
ressa ao treze para montar um time 
forte para obter o título. uma parceria 
com um clube de tradição é sempre in-
teressante para trazer novos valores”, 
avaliou o técnico galista.  

O lateral esquerdo Léo e 
o meia Manoelzinho estão re-
gularizados e estreiam pelo 
Santa Cruz de Santa Rita, 
contra a Desportiva Guara-
bira, no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Sílvio Por-
to, pela terceira rodada da 
Segundona do Estadual. O 
primeiro vinha treinando no 
grupo, enquanto o segundo, 
que veio do 4 de Julho/PI, 
chegou na última terça-feira 
e está integrado ao elenco.  

Dois reforços que dei-
xam o treinador Neto Ma-
radona mais otimista e con-
fiante na busca de outra 
vitória para encostar no Es-
pantalho do Brejo, líder iso-
lado do grupo do Litoral, com 
seis pontos ganhos. A Cobra 

Coral vem de uma derrota 
em pleno  Estádio Teixeirão 
para o Miramar de Cabede-
lo (2 a 0) e uma goleada em 
cima do Sport Club Campina 
Grande (6 a 2), no último do-
mingo, no Amigão, na Serra 
da Borborema. 

O ex-treinador do Bota-
fogo aguarda ainda a contra-
tação de dois laterais (direito 
e esquerdo) e um meia para 
deixar o grupo mais forte 
para os próximos desafios na 
Segundona. “Espero contar 
com os novos contratados o 
mais breve possível para que 
possamos ter tempo para en-
trosar o grupo. As estreias 
são importantes para enca-
rar o líder em seus domí-
nios”, observou Neto. 

Léo e Manoelzinho já
podem estrear domingo

SANtA CrUZ

Jogo do Picuiense com o Cruzeiro ainda pode ser adiado
O jogo entre Desportiva 

Picuiense e Cruzeiro de Ita-
poranga, marcado para o pró-
ximo domingo, às 15h15, Es-
tádio Amauri Sales de Melo, 
em Picuí, pode ser o adiado, 
caso o representante do Curi-
mataú não envie o Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) do 
Ministério Público da Paraíba 
(MP/PB). 

O problema é que os lau-
dos do Corpo de Bombeiro, 
Polícia Militar, Conselho Re-
gional de Engenharia e Agro-
nomia (Crea) e Agência Esta-

dual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa) não foram aprova-
dos pela Federação Paraiba-
na de Futebol (FPF). 

O presidente e técnico 
do clube, Reinaldo de Assis, o 
Baiano, afirmou que enviará 
o TAC hoje, no intuito de re-
gularizar o estádio para os jo-
gos da equipe na competição. 
“Faltaram pequenos detalhes 
que iremos providenciar e 
começar a utilizar o estádio 
para as partidas que tiver-
mos o mando de campo. Não 
queremos decepcionar a tor-

cida que promete incentivar 
a equipe no primeiro jogo em 
casa”, disse. 

Dentro de campo o time 
pode fazer a estreia de cinco 
reforços, contra a Raposa da 
Serra. Estão à disposição da 
comissão técnica, Rodolfo 
(goleiro/ex-CSP), Emerson, 
Tiago Paulista e Edson Minei-
ro (volantes/base, Barueri/
SP e Atlético de Sorocaba/
SP), Danilo Lins (meia/ex
-América/RN). 

Para Baiano, opções que 
chegam no momento opor-

tuno, quando a equipe vai 
em busca da reabilitação no 
primeiro jogo em seus domí-
nios. Segundo ele, são peças 
necessárias que darão uma 
estrutura maior e melhor 
para encarar um forte con-
corrente. “Estamos carentes 
em alguns setores e com os 
reforços poderemos deixar a 
equipe mais fortalecida. Sa-
bemos que vamos pegar um 
adversário experiente, mas 
temos condições de obter a 
primeira vitória em nossos 
domínios”, avaliou. Neto Maradona está mais confiante para enfrentar a Desportiva

Na Maravilha do Contorno os jogadores treinam visando a disputa da Copa Paraíba

O Treze ainda não venceu na Série C do Brasileiro e se prepara para o jogo contra o Santa Cruz no próximo domingo, em Recife
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dirigente, funcionário, atleta 
ou integrante da comissão 
técnica de dar entrevistas so-
bre o assunto, até o mérito da 
ação ser julgado.

Segundo a nota oficial 
divulgada pelo clube ontem, 
a decisão foi tomada por cau-
sa de recentes matérias jor-
nalísticas com fatos que não 
refletem exatamente o posi-
cionamento do clube. “Consi-
derando a necessidade de evi-
tar distorções de notícias que 
podem não refletir a imagem 
da equipe e, principalmente, 
para assegurar a coesão insti-
tucional no pronunciamento 
oficial, resolve esclarecer ao 
público que está terminan-
temente vedado a qualquer 
membro da diretoria ou fun-
cionários, conceder qualquer 
tipo de entrevista sobre ques-
tões jurídicas até que o caso 
seja resolvido por definitivo 
na Justiça”, diz a nota.

Na nota o clube escla-
rece ainda que apenas duas 
pessoas podem falar sobre 
o assunto, os advogados Ge-
orge Ramalho e André Caval-
canti, que estão responsáveis  
pelo caso. Fechando a nota, 
o Treze informa que, “ tem 
grande respeito por todas 
as instituições desportivas 
do país e, sobretudo, pelos 
amantes do futebol , desejan-
do que tudo seja resolvido o 
mais breve possível”.  



Dossiê aponta suborno de R$ 40 mi
TEIXEIRA E HAVELANGE

O ex-presidente da CBF, 
Ricardo Teixeira, 65, e o pre-
sidente de honra da Fifa, João 
Havelange, 96, receberam 
19,25 milhões de francos suí-
ços (R$ 40 milhões) em subor-
nos da ISL. O envolvimento foi 
confirmado no dossiê do caso 
liberado ontem pela Justiça 
Suíça.

A ISL foi durante a década 
de 1990 e o início da última 
década a principal parceira 
comercial da Fifa. Quando foi 
a falência, um processo judi-
cial na Suíça demonstrou que 
houve pagamentos de mais 
100 milhões de francos suíços 
para dirigentes em troca de 
benefícios nas negociações co-
merciais, envolvendo direitos 
de televisão e marketing. 

Apesar das acusações de 
envolvimento dos cartolas 
brasileiras -feitas pela emisso-
ra britânica BBC e pelo jornal 
suíço “Handelszeitung”-, o 
processo judicial sempre foi 
mantido em sigilo até ontem 
quando foi liberado para jor-
nalistas que tinham entrado 
com ação pedindo a transpa-
rência integral dele. 

Na ação, está descrito que 
Teixeira ganhou 12,74 milhões 
de francos suíços (equivalente 
hoje a R$ 26,5 milhões) por 
meio da empresa Sanud, cuja 
ligação com o cartola já tinha 
sido estabelecida por meio da 
CPI do Futebol, no Senado. A 
Renford Investments Ltd foi 
outra empresa, com ligações 
com Havelange e Teixeira, que 
recebeu 5 milhões de francos 
suíços (R$ 10 milhões). Não 
sabe qual a divisão do dinheiro 
entre os dois neste caso. 

Após a decisão do Tribu-
nal Superior da Suíça informar 
que vai divulgar os documen-
tos do caso ISL, que revelariam 
o pagamento de suborno a 
Ricardo Teixeira e João Have-
lange, a Fifa, em comunicado, 
demonstrou sua satisfação 
com a decisão.

Em nota publicada em 
seu portal, a entidade disse 
que “a decisão está em conso-
nância com o que a Fifa e seu 
presidente têm defendido des-
de 2011, quando o corpo go-
vernante do futebol mundial 
anunciou seu compromisso 
com a publicação”.

O comunicado ainda res-
salta que não há envolvimento 
de nenhum suíço no caso 
(Joseph Blatter, presidente da 
Fifa) e que apenas dois oficiais 
estrangeiros (Havelange e Tei-
xeira) serão nomeados como 
parte do processo.

Quem são 
Teixeira assumiu a CBF 

em 1989 e deixou a entidade 
em março deste ano. Na mes-
ma época saiu do COL (Comitê 
Organizador Local da Copa 
do Mundo-2014) e do comitê 
executivo da Fifa. Alegou pro-
blemas pessoais e de saúde. 

Havelange foi presidente 
da Fifa por 24 anos , o último, 
antes de Blatter. Ele ainda é 
presidente de honra da enti-
dade. Em dezembro do ano 
passado, pediu desligamento 
do COI (Comitê Olímpico In-
ternacional) por motivos de 
saúde. A saída foi entendida 
como uma medida para evitar 
uma possível expulsão devido 
o caso ISL. 

Documentos de processo 
judicial foram divulgados 
ontem por Justiça Suiça

Lateral Ramon é o novo 
reforço do Fla na Série A

O lateral-esquerdo Ra-
mon foi apresentado na ma-
nhã de ontem, no Ninho do 
Urubu. Ele chegou a partici-
par do treinamento com os 
demais jogadores no CT e já se 
mostrou disposto a participar 
do jogo contra o Bahia, no 
próximo domingo. O jogador 
ficará no Rubro-Negro pelo 
período de um ano e meio, 
sendo que o Flamengo tem 
opção prioritária de compra 
de seus direitos.

Empolgado com o novo 
clube, Ramon não se vê pre-
ocupado com o passado no 
rival e garante que o fato de 
deixar o Corinthians no mo-
mento em que poderia dis-
putar o Mundial é uma prova 
de sua vontade em jogar pelo 
Flamengo.

“É mais um motivo para 
a torcida pensar em mim 
como um jogador que quer 
estar aqui. Abdiquei de um 
Mundial, acho que o Flamen-
go pode brigar por um título, 
sim. Espero que o Flamengo 

cresça, se depender de mim 
vou ajudar sempre - disse.

Ramon já estava apala-
vrado com o Flamengo há 
um mês, mas sua chegada 
estava condicionada à saída 
do Corinthians na Liberta-
dores. Como o clube paulis-
ta foi campeão, ele acabou 
só chegando agora.  O novo 
lateral-esquerdo do Flamengo 
não teve muitas chances no 
Cortinthians. Porém, no Fla-
mengo, ele já chega para ser o 
titular da posição. É pensando 
numa sequência de bons jo-
gos que ele espera convencer 
a torcida rubro-negra.

Diego
A novela envolvendo o 

interesse do Flamengo no 
meia Diego ainda está longe 
de terminar. ontem, o diretor 
de futebol, Zinho, deu um 
novo prazo por uma respos-
ta do jogador do Wolfsburg. 
O cartola afirmou que irá 
esperar uma definição até 
sexta-feira.

O ex-presidente da CBF e o ainda presidente de honra da Fifa são acusados de receberem dinheiro em troca de benefícios nas negociações comerciais

A preparação da Seleção Brasileira 
de futebol feminino em solo europeu 
para os Jogos Olímpicos de Londres co-
meçou, ontem, com o pé direito. De-
pois de um período de treinamentos 
na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), 
a equipe comandada pelo técnico Jorge 
Barcellos viajou para a Suíça e, em seu 
primeiro amistoso visando a Olimpíada, 
derrotou o SC Kriens, atual vice-cam-
peão suíço, por 2 a 0, no estádio Saint-
-Leonard, na cidade de Fribourg. Os gols 
foram de Thaisinha e Formiga.

Na sequência da preparação olím-
pica, a seleção feminina joga agora a 
Copa da Suíça, um torneio que envolve 
quatro países - além do Brasil, partici-
pam Canadá, Colômbia e Nova Zelân-
dia. No próximo sábado, às 14 horas (de 
Brasília), a adversária será a equipe co-
lombiana. Três dias depois, as brasileiras 
enfrentarão as canadenses, no último 
jogo antes da estreia nos Jogos de Lon-
dres - no dia 25, às 14h45 (de Brasília), 
contra Camarões.

Em campo, a seleção começou o 

amistoso contra o Kriens da maneira 
que o técnico Jorge Barcellos impôs em 
seus treinamentos, com muita pressão 
na saída de bola do campo adversário. E 
foi com esse empenho que o Brasil teve 
o domínio das ações. No primeiro tem-
po, foram várias chances de gol - com 
Francielle, Marta, Rosana e Elaine -, mas 
a rede só balançou no final,  em um chu-
te colocado de Thaisinha após assistên-
cia de Marta.

Na segunda etapa, o ritmo brasilei-
ro continuou igual e o segundo gol saiu 
aos 18 minutos. Formiga, que havia en-
trado pouco antes no lugar de Grazielle, 
aproveitou um chute dado por Thaisi-
nha para marcar. Mesmo com o 2 a 0 no 
placar, a seleção não parou de atacar e 
só não aumentou a vantagem graças à 
boa atuação da goleira suíça.

O Brasil teve a seguinte escalação 
nesta quarta: Andreia Suntaque; Fabia-
na, Aline Pellegrino, Renata Costa, Bru-
na Benites e Rosana; Francielle, Ester e 
Elaine (Thaisinha); Grazielle (Formiga) e 
Marta (Maurine).

Seleção Brasileira vence Suíça em 
jogo de preparação para Londres

AMISTOSO

Seleção Brasileira faz ciclo de amistosos visando participação nos Jogos Olímpicos

FOTOS: Divulgação

Jogador foi apresentado ontem e já treinou entre titulares

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de julho de 2012

NACIONAL
& Mundo

FOTO: Vipxomm



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

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

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Responsavel.: AFONSO JOSE DE SOUSA 43711774415
CPF/CNPJ: 014791931/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.736,66
Cedente: ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034121
Responsavel.: ANTONIO MARCOS ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 509186724-49
Titulo: DUP PRES SER IN  R$180,00
Cedente: CONDOMINIO RESIDENCIAL LORENA
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034722
Responsavel.: BIG DOG SANDUICHERIA LTDA ME
CPF/CNPJ: 000378735/0001-53
Titulo: NT PROMISSORIAR$13.905,12
Cedente: BANCO BRADESCO S/A
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A
Protocolo: 2012 - 034036
Responsavel.: COBEMA - CONST. BETO MACHADO 
LTDA
CPF/CNPJ: 001465503/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$217,50
Cedente: O BORRACHAO BR LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 033839
Responsavel.: ESDRAS PEREIRA WANDERLEY
CPF/CNPJ: 047525874-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$413,65
Cedente: BCO INDL E COML S/A  BICBANCO
Apresentante: BANCO BRADESCO S/A AG CENTRO 
JPA JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034790
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS EURIQUES 
V JUNIO
CPF/CNPJ: 093710194-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$257,81
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE ALMEIDA JUN
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032806
Responsavel.: GERSON PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 008418720/0001-83

Titulo: DUP VEN MER IND  R$386,31
Cedente: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO D
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035520
Responsavel.: JOSE GENUINO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 012551653/0001-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.245,95
Cedente: METALURGICA BICO D OURO LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035566
Responsavel.: PANIFICADORA J & M LTDA
CPF/CNPJ: 011033599/0001-86
Titulo: DUP VEN MER IND  R$435,80
Cedente: VILOPACK IND E COM EMBALAGENS
Apresentante: BANCO ITAU S/A - AG. JOAO PESSOA 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034526
Responsavel.: PATRICIA OTAVIA DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ: 034726604-57
Titulo: DUP PRES SER IN  R$116,88
Cedente: DAIANA APARECIDA PLACITELI
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035037
Responsavel.: SABRINA ANDRE DA SILVA 01230337482
CPF/CNPJ: 011887082/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$164,34
Cedente: FRAGATA CONFECCOES LTDA
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 032689
Responsavel.: VILMA DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ: 028774394-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.328,00
Cedente: INCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOE
Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A AG PRACA 1817 
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035568

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,  12/07/2012
Bel. GERMANO CARVALHO 

TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 002/2012, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃPO PRESENCIAL Nº 002/2012 de 26 de junho 
de 2012, com abertura para 10 de julho de 2012, às 10:00 horas, na sala de reunião da APASEU, e 
considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consig-
nada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado as Empresas: TEO-
DORO GOMES FERREIRA, com o valor de R$ 23.271,40 e a empresa SUPERMERCADO NONATAO 
LTDA., com o valor de R$ 30.401,40, para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura 
do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei

Uiraúna PB, 11 de julho de 2012..
FRANCISCA PIRES DUARTE

Presidente da APASEU

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNA
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 001/2012, referente a Li-
citação (tipo menor preço), na modalidade  PREGÃOP PRESENCIAL Nº 001/2012 de 26 de junho 
de 2012, com abertura para 10 de julho de 2012, às 09:00 horas, na sala de reunião da APASEU,  e 
considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consig-
nada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado as Empresas: CASA 
NOVA DECORACOES LTDA., com o valor de R$ 11.408,00, TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA, 
com o valor de R$ 5.184,00, FAGNER DA SILVA DO NASCIMENTO, com o valor de R$ 10.584,00, 
ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA, com o valor de R$ 9.584,00, JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO 
-ME., com o valor de R$ 5.046,00, para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do 
contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Uiraúna PB, 11 de julho de 2012..
FRANCISCA PIRES DUARTE

Presidente da APASEU

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNA
EXTRATO DE CONTRATO

11/07/2012
PROCESSO Nº 001/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012.  
INSTRUMENTO: 
PARTES: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAO DE UI-

RAUNA e, 
CASA NOVA DECORACOES LTDA............................11.408,00
TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA................................  5.164,00
FAGNER DA SILVA DO NASCIMENTO...................... 10.584,00
ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA.............................   9.584,00
JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO -ME...................  5.046,00

OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE TECIDOS, PAES, CARNES, 
FRANGOS, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA APASEU, subordinados a 
SECRETARIA GERAL DA APASEU.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 41.806,00 (Qua-
renta e Um Mil e Oitocentos e Seis Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  10/07/2013
SIGNATÁRIOS:

FRANCISCA PIRES DUARTE- Pela  APASEU
CASA NOVA DECORACOES LTDA - Pela Contratada
TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA - Pela Contratada

FAGNER DA SILVA DO NASCIMENTO - Pela Contratada
ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA - Pela Contratada

JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO -ME - Pela Contratada

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAO DE UIRAUNA
EXTRATO DE CONTRATO

11/07/2012
PROCESSO Nº 002/2012
PRTEGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012   
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMEN-

TICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DA APASEU.
PARTES: SSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCACAO DE UI-

RAUNA e,
TEODORO GOMES FERREIRA........................ 23.271,40
SUPERMERCADO NONATAO LTDA.................30.401,40.
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSUMO DA APASEU, subordinados 
a SECRETARIA GERAL DA APASEU.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 53.672,80  
(Cinqüenta e Três Mil, Seiscentos e set e na e dois reais e oitenta Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 3.3.90.30 -Material de Consumo. 

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até  10.07/2013.
SIGNATÁRIOS:

FRANCISCA PIRES DUARTE             - Pela  APASEU
TEODORO GOMES FERREIRA         - Pela Contratada
SUPERMERCADO NONATAO LTDA - Pela Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2012, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FIORI VEICOLO LTDA - R$ 49.890,00.

Sao Joao do Cariri - PB, 11 de Julho de 2012
ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO - Prefeito

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE 
SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2012.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sao Joao do Cariri: PROPRIOS
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2012
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Cariri e:
CT Nº 0001A/2012 - 12.07.12 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 49.890,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 00003/2012
OBJETO: pavimentação asfaltica com PMF.
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações:
CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 4.746.992,30;
CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 1.315.890,22.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3531-4383.
Email: cplcajazeiras@hotmail.com.

Cajazeiras - PB, 11 de Julho de 2012
KÉCIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

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

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Julho de 2012, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de transportes escolar 
destinado a rede de ensino municipal deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 109/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3263-1046.
Lagoa de Dentro - PB, 10 de Julho de 2012

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00005/2012

OBJETO: Contratação empresa para fornecimento de forma parcelada, de material esportivo desti-
nado a prática de esportes. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2012. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02130.13.392.2006.2022; 
02130.13.392.2006.2065; 02130.27.812.2006.2023; 02050.12.361.2002.2016 - Natureza da Des-
pesa: 3390.30 e/ou 3390.31. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2012. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00071/2012 - 11.07.12 - J. R. 
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL ELETRO - R$ 47.769,00 (quarenta e sete 
mil setecentos e sessenta e nove reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 004/2011. PARTES: 

PMALCANTIL E CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65, I, - LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013. SIGNATÁRIOS: 
JOSÉ MILTON RODRIGUES E HERBERT GOMES DOS SANTOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP Nº 005/2011. PARTES: 

PMALCANTIL E CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO CONTRATUAL: 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO 65, I, - LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. PRAZO CONTRATUAL: ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2013. SIGNATÁRIOS: 
JOSÉ MILTON RODRIGUES E HERBERT GOMES DOS SANTOS.

Alcantil, 11 de julho de 2012.
JOSÉ MILTON RODRIGUES

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
(HOMOLOGAÇÃO) RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA , ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e

 Considerando Parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarada em atendimento a 
Comissão de Licitação, para opinar sobre o Processo n.º 027/2012;

Considerando o pronunciamento da Comissão de Licitação, através de Relatório, que resultou 
na DISPENSA DE LICITAÇÃO, e o mais que dos autos constam,

   
RESOLVE:
HOMOLOGAR / RATIFICAR O PROCESSO N.º 027/2012
Ante o exposto, e o mais que constam dos autos, esta Comissão após parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município, recomenda a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO do processo em apreço e 
a lavratura do Contrato em favor da Firma FIORI VEICULO LTDA. , portadora da documentação, 
CNPJ(MF) Nº 35.715.234/0009-57, FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTOR E SEUS EQUIPAMEN-
TOS DO UNO MILLE WAY ECON. 4 P. DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO,  ao Valor total de R$ 
10.938,46 (dez mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Empenhe-se a respectiva despesa,
Publique-se (art. 26. da Lei Federal 8.666/93)

SANTA HELENA , Estado da Paraíba, em 06 de julho de 2012.
ELAIR DINIZ BRASILEIRO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

Data: 06/07/2012
PROCESSO                       Nº 027/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2012
INSTRUMENTO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto soli-

citado, FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTOR E SEUS EQUIPAMENTOS DO UNO MILLE WAY 
ECON. 4 P. DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

PARTES: Prefeitura Municipal de SANTA HELENA .
    FIORI VEICULO LTDA. .
 OBJETO: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa no ramo Pertinente ao objeto solicitado, 

FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOTOR E SEUS EQUIPAMENTOS DO UNO MILLE WAY ECON. 
4 P. DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINIS-
TRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 10.938,46 (dez mil, nove-
centos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 05.10.2012.
SIGNATÁRIOS:

Elair Diniz Brasileiro - Pela Prefeitura Municipal de SANTA HELENA .
Pedro Everton Schambach - Pela Contratada.

EDITAL DO LOTEAMENTO “PORTAL DAS PRAIAS”
MARIA DOSOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de Alhandra, Estado 

da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 18 da Lei Federal n° 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAR LTDA. com sede na 
Granja Taperubus, s/n° Zona Rural, Mata Redonda, neste município de Alhandra-PB, portadora do CNPJ/MF 
sob o n° 10.289.212/0001-94, representado neste ato por seus sócios: ADRIANO RICARDO DE ARAÚJO SILVA, 
brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF sob o n° 569.170.074- 04 e cédula de identidade sob o n° 
1.028.478-SSP-PB; MICHELINE REGIS LIBERALINO DE ARAÚJO SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora 
do CPF/MF sob o n° 873.018.224-72 e cédula de identidade sob o n° 992.306-SSP-PB, residentes e domiciliados 
na rua José Florentino Júnior, n° 89, Apt° 501, Tambaúzinho, J. Pessoa-PB. Depositaram em Cartório, sito à rua 
Pres. João Pessoa, n° 82, centro, Alhandra-PB, memorial descritivo, planta aprovada pela Prefeitura Municipal 
de Conde-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do 
Loteamento denominado “PORTAL DAS PRAIAS”, município de Alhandra-PB, no seguinte imóvel: Um a área 
de terras própria. (expansão urbana), medindo 3.7 hectares, desmembrada em menor porção do Sítio denomi-
nado “TAPERUBÚ”. em Mata Redonda, neste município de Alhandra-PB. limitando-se: Ao Leste com a estrada 
asfaltada que liga a Br 101 à Cidade de Alhandra-PB: Ao Sul com terras do Sr. Walfrito Lemos de Vasconcelos: 
Ao Oeste e ao Norte com terras dos herdeiros de Francisco Salvino Luiz, devidamente registrado no cartório 
neste Cartório no no livro n° 2-Cl, Fls. 21, sob o n° de ordem AV-7-3.366, em data de 19/03/2012, constituído de 
06 (seis) quadras e compostas de 126 (cento e vinte e seis) lotes de uso residencial com em média 160,00m2 
de área, em 06 (seis) quadras, sendo a variação do maior lote ao menor de 158,02m2 a 233,14 m2, sendo 02 
(dois) lotes são de uso institucional com áreas de 1.326,42m2 e 1.083,75m2, com terreno de 37.000,00m2, área 
de lotes 20.938,49m2, área de ruas 13.651,34m2 e área verde institucional de 2.410,17m2. ficando o mesmo 
submetido ao regime pelo Lei 12.271 de 08/1992, constantes na planta aprovada e demais apresentados e que 
ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto ao domínio 
do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3a publicação do 
presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais de maior circulação do Estado. Findo 
o presente e não havendo nenhuma contestação de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento. 
Ficando disponível as documentações do referido Loteamento “PORTAL DAS PRAIAS” as disposições dos 
interessados neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 05 dias 
de julho de 2012 Eu MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca 
subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE
Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 

3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: COND DO EDIFICIO RES 
DIEGO RIVERA
CPF/CNPJ: 015233705/0001-26
Titulo: DUP VEN MER IND  R$441,30
Cedente: DIMEX - DISTRIBUICAO IMPORT 
EXPORT
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034369
Responsavel.: CARLOS EDUARDO SOUZA 
DE CASTRO ME
CPF/CNPJ: 015254754/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.397,33
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034404
Responsavel.: CARLOS EDUARDO SOUZA 
DE CASTRO ME
CPF/CNPJ: 015254754/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$619,57
Cedente: KILUZ MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034663
Responsavel.: DANIEL MADRUGA INTERA-
MINENSE
CPF/CNPJ: 025420944-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.160,20
Cedente: HOLANDA IMOBILIARIA E CONS-
TRUTORA L
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035067
Responsavel.: ELISANGELA DIOGO ACIOLI 
TEOTONIO DA
CPF/CNPJ: 910581394-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Cedente: CONDOMINIO CAMINHO DA SERRA
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034706
Responsavel.: FABIO FERNANDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 030673534-20
Titulo: DUP PRES SER IN  R$550,00
Cedente: RUI NOBREGA LEAL
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035063
Responsavel.: GILVANDA PESSOA DA COS-
TA LIMA
CPF/CNPJ: 011695333/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$673,50
Cedente: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE 
ALMEIDA JUN
A p r e s e n t a n t e :  C E F / A G . T R I N C . 
00.360.305/0037-15. JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035066
Responsavel.: GILIAN DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 012342703/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$634,00
Cedente: MAKE SAFE TECNOLOGIA LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035234
Responsavel.: IEUDA DE GOIS LIMA
CPF/CNPJ: 005623185/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.284,94
Cedente: BANCO RENDIMENTO S/A
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035610
Responsavel.: JAQUELINE DE SOUZA SE-

VERINO ME
CPF/CNPJ: 013122740/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.966,00
Cedente: TS COM IMP E EXPORTACAO LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035357
Responsavel.: JOAO FERNANDES DE AR-
RUDA
CPF/CNPJ: 570300814-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$289,10
Cedente: SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E 
COMERCIO D
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035198
Responsavel.: JOSE DANIEL ALVES BALBINO
CPF/CNPJ: 014098399/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.107,69
Cedente: BRAZMOTORS VEICULOS E 
PECAS LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035267
Responsavel.: MARCIA RAMALHO HERCU-
LANO BANDEIRA
CPF/CNPJ: 929824684-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Cedente: B.M.A. LOCACOES LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034954
Responsavel.: NADJA MARIA DA SILVA ALVES
CPF/CNPJ: 350093224-04
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$740,00
Cedente: FOUR TIME DO BRASIL LTDA
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  B N B  S . A 
-07.237.373/0028-40 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034848
Responsavel.: ONDAZUL PISCINAS
CPF/CNPJ: 012708722/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$128,00
Cedente: DISMACON - DIST DE MATERIAL DE
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  I TA U  S . A -
60701190/0001-04 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035330
Responsavel.: ROSANA ELIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 965484794-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$110,00
Cedente: GILSON JOAQUIM DA SILVA ME
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035423
Responsavel.: ROSALVA MARIA DE SOUZA 
DE SENA
CPF/CNPJ: 010848091/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.283,00
Cedente: CARUARU FACTORING FOMENTO 
MERCANTIL
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A D E S C O 
S.A.607469480001.12 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 034450
Responsavel.: SUPERMERCADO NIGHT 
DAY LTDA
CPF/CNPJ: 005660715/0001-94
Titulo: DUP VEN MER IND  R$336,00
Cedente: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
SUBLIME
A p r e s e n t a n t e :  B C O  B R A S I L  S . A -
00.000.000/4298-64 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2012 - 035202

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, 
de 10 de Setembro de 1997, ficam intimadas 
as Pessoas Fisicas e Juridicas acima citadas 
a virem pagar os titulos supra, no prazo de tres 
dias uteis, ou darem, por escrito, as razoes por 
que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 
40 - Centro - Joao Pessoa-PB, sob pena de 
serem os referidos titulos PROTESTADOS, 
na forma da LEI.

Joao Pessoa,  12/07/2012
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

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

E TECNOLOGIA - SERHMACT
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA  Nº- 001/2012
REGISTRO CGE Nº 12-00457-3.
A Comissão Permanente de Licitação da SERHMACT torna público o resultado da Classificação 

de Proposta Técnica da Concorrência nº 01/2012/ SERHMACT, cujo objeto é a Contratação de 
Empresas de Engenharia para a Prestação de Serviços de Consultoria Especializada para Super-
visão e Gerenciamento das Obras para Implantação do Canal Acauã/Araçagi - Adutor das Vertentes 
Litorâneas, no que se refere ao LOTE 2 - que trata especificamente do GERENCIAMENTO do 
empreendimento em que foi CLASSIFICADA a única empresa que acorreu ao certame, COBRAPE 
- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPEENDIMENTOS, CNPJ 58.645.219/0001-28, 
com Nota Técnica 90,85 Pontos. A Seção Pública de abertura do ENVELOPE Nº 03 - PROPOSTA 
COMERCIAL ocorrerá às 15:00 horas do dia 13 de Julho de 2012, na sala da C. P. L., situada no 
Centro Administrativo Estadual, na Av. João da Mata, S/Nº - Bloco II - 2º andar - Jaguaribe- João 
Pessoa - PB. 

João Pessoa, 11 de Julho de 2012. .
Maria Navegante da Silva

Presidente C.P.L. - Portaria GS nº 025/2012

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 183/2012 (aquisição de 
medalhas, brasão e barretas), modalidade Pregão Presencial, foi considerado FRACASSADO, à 
luz da legislação vigente. 

(CGE: 12-00836-6)
João Pessoa, 11 de julho de 2012

Jaqueline da Silva Nascimento
Gerente executiva de Licitação

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 171/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/08/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para contratação de empresa para esterilização de material médico hos-
pitalar, destinado ao Hospital da Policia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme 
anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00901-5
João pessoa, 11 de julho de 2012.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 186/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 30/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para locação de cabines sanitárias, destinado a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP/FUNDAGRO, conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00910-6
João pessoa, 11 de julho de 2012.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 194/2012
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 26/07/2012 às 09:00 horas para:

Registro de preços para serviço de manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e 
pesados com fornecimento de peças, destinado a Policia Militar do Estado da Paraiba - PMPB, 
conforme anexo I do Edital.

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

 REG. CGE Nº - 12-00903-1
João pessoa, 11 de julho de 2012.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Aviso de Audiência Pública Nº 003/2012
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de agosto de 2012.

Local: Sede da PBGAS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 - Cabo Branco - João Pessoa - PB
Data e horário: 26 de julho de 2012 às 8:00 h

A DIRETORIA
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A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área BORBOREMA:

DOMINGO, 15/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 06h30 às 10h - Centro - Avenida: Marechal 
Floriano Peixoto, Ruas: 13 De Maio, Rui Barbosa, Solon De Lucena, Tiradentes.

SEGUNDA-FEIRA, 16/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Jardim Quarenta - Avenida: 
Presidente Juscelino Kubitschek, Ruas: Anacleto Eloy, Enfermeira Maria De Lourdes Silva, Joao 
Francisco De Araujo, Joao Nunes De Figueiredo, Jose Francisco De Araujo, Manoel Feliciano Do 
Nascimento - Malvinas - 14h30 às 16h - Ruas: Carlos Formiga Pereira, Das Coroas De Frade, Das 
Jabuticabeiras, Das Umburanas, Gerivaldo Luna De Oliveira, Poeta Manoel Camilo Dos Santos; 
GALANTE - 8h30 às 11h - Centro - Ruas: Manoel Farias Leite, Otilia Correia De Menezes, Vereador 
Antonio Alves Pimentel, Visconde Pelotas, Sítio: Pau Careta.

TERÇA-FEIRA, 17/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 7h30 às 11h - Malvinas - Ruas: Corretor 
Jose Carlos Fonseca De Oliveira, Das Jabuticabeiras, Das Quixabeiras, Dos Caruas, Jafe Medeiros, 
Maestro Nestor Gomes Santiago; QUEIMADAS - 14h30 às 17h - Sítio: Zé Velho.

QUARTA-FEIRA, 18/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Catolé - Ruas: Aprígio Ferreira 
Leite, Jardelino Pinto Brandão, Luiz Sodré Filho, Maria Souza Ribeiro, Moises Misael De Paula, 
Terezinha De Farias - 14h30 às 17h - Catolé - Ruas: Aprígio Ferreira Leite, Joao Vidal De Negreiros, 
Maria Souza Ribeiro, Severino Candido Fernandes, Valdemira Emilia Pinto; QUEIMADAS - 8h30 
às 11h - Sítios: Barracão, Catolé.

QUINTA-FEIRA, 19/07/2012 - QUEIMADAS - 8h30 às 11h - Sítio: Sítio Verde; MASSARANDUBA 
- 8h30 às 11h - Sítio: Mulungu.

SEXTA-FEIRA, 20/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Bodogongo - Ruas: Antonio 
Bezerra Paz, Antonio Jose Santiago, Engenheiro Lourival De Andrade, Gustavo Teixeira Vilarim, 
Ind. Ademar Veloso Da Silveira, Joao Sergio De Almeida, Severino Lucena Vaz Ribeiro, Vânia 
Monteiro Cavalcante - 14h30 às 16h - Ramadilha - Avenida: Plínio Lemos, Ruas: Elvira Almeida 
Castro, Francisco Afonso, Joao Clementino Dos Santos, Joao Martins De Farias, Joaquim Monteiro 
Da Silva, Jose Soares De Oliveira, Manoel Cesar De Farias, Manoel Pinto Filho, MARIA de Brito 
Lira Castro, Professora Zena Brasileiro, Valberque G. Pereira da Silva.

SÁBADO, 21/07/2012 - CAMPINA GRANDE - 8h30 às 11h - Mutirão/Serrotão - Ruas: Elias 
Gomes Moura, Etiópia, Jose Da Guia Ferreira, Luzinete Barbosa Da Silva, Quintino Leôncio De 
Castro, Rafaela De Sousa Silva; FAGUNDES - 7h30 às 9h - Sítios: Berto, Castanho, Catuama, 
Corta Bainha, Costa Bainha, Gavião, Marcelina, Núncia, Várzea De Arroz - 10h às 10h30 - Sítios: 
Bom Sucesso, Francisco Reis, Gavião, Logradouro, Macacos.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área OESTE:

DOMINGO, 15/07/2012 - APARECIDA - 8h às 12h - Fazenda: Aparecida, Ruas: Ana Pereira 
Queiroga,  Antonio Francisco Pires,  Aparecida,  Augustinha Batista da Silva,  da Lavanderia,  do 
Gás,  Francisco B Aparecida,  Francisco Batista,  Francisco Batista Silva,  Izidro Sá,  João Henrique,  
José Alves Carneiro,  José Benedito de Sousa,  José Carneiro,  José Elias de Figueiredo,  Manoel 
Damião de Sousa,  Manoel Garcia,  Raimundo Batista,  Vereador  José Vieira Lins, Sítios: Baixo, 
Baixo dos Alipios, Canto, Serrote dos Bois, Várzea do Ramo - 8h30 às 12h - Aparecida/Trecho Da 
Rodovia BR  230, Ruas: Alzira Ferreira dos Santos,  Aparecida,  Aparecida,  Central,  da Praça 
Publica,  Francisco Joventino,  Francisco Juvêncio Ferreira,  Josefa Casimiro de Almeida,  Luiz 
Figueiredo Rocha,  Olinto José de Almeida,  Professor  Vicente Lira,  Santo Antonio, Sítio:  Bino; 
MANAÍRA - 7h às 13h - Comunidades: São Joaquim, Logradouro, Localidade Belém, Povoado: 
Pelo Sinal, Ruas: Augusto Santos Diniz,  Benedito Amoroso,  Boa Vista,  Eleno Dino de Sousa,  
Joaquim Umbuzeiro,  Manoel Alves de Siqueira,  Socorro de Lero,  Vereador  Francisco Dino de 
Sousa, Sítios: 3 Ranchos,  Alegre,  Algodão,  Algodoes,  Araras,  Areias,  Baixa dos Marcolino,  
Baixinho dos Campos,  Baixo,  Baixo do Jordão,  Baixo dos Campos III,  Baixo dos Lopes,  Baixo 
dos Marcolino,  Bamba,  Belém,  Boa Vista,  Boqueirão,  Caboré,  Cachoeira,  Cacimba Nova,  
Cajueiro,  da Vaca,  Fonseca,  Gangua,  Ipueiras,  Jatobá,  Lage de Onça,  Lagoa do Leonardo,  
Lagoa do Serrote,  Lagoa do Serrote V,  Lira,  Manipeba,  Muringa,  Olho D’água,  Olho D’água,  
Olho D’água dos Rodrigues,  Pau Ferro,  Pedreira,  Pelo Sinal,  Poto,  Queda,  Quixaba,  Rancho,  
Riacho Fundo,  Saco Escondido,  Samambaia,  São Diogo,  São Joaquim,  São Joaquim II,  Serra 
dos Picos,  Travessão,  Travessia,  Três Ranchos; CONCEIÇÃO - 8h às 13h - Ruas: Capitão João 
Pedro,  João Suasuna,  Odon Bezerra,  Prefeito João Fausto,  Solon de Lucena; POMBAL - 10h 
às 11h30 - Sítio: Coatiba.

SEGUNDA-FEIRA, 16/07/2012 - PATOS - 6h às 11h - Ruas: Antonio Felix, Aurino Pereira, Au-
rino Pereira, Euclides Franco, Fátima de Lourdes, Felix Araujo, Manoel Mendes Morais, Maria de 
Lourdes Brito, Pedro Benedito, Pedro Benedito, Pedro Moura, Professora Maria Vieira Nóbrega, 
Quirino Pereira, Raimundo Nunes da Silva, Sebastião Monteiro, Sebastião Queiroz - 7h30 às 
10h30 - Ruas: Antonio José de Sousa, Antonio Olimpio Queiro, Domingos de Medeiros, Francisco 
Bezerra de Sousa, Jerônimo Rosado, João Lucio Pereira, Luiz Ferreira Campos, Manoel Pedro 
de Souza - 8h às 12h - Fazenda: Itatiunga, Sítio: Campo Comprido; TRIUNFO - 8h às 10h - Sítios: 
Mulungu, Cachoeira; SOUZA - 8h às 12h - Fazenda: Mãe D’água, Rua: Presidente Getulio Vargas, 
Sítios: Conceicao, Conceicao de Baixo, Mãe D’água; ITAPORANGA - 8h às 13h - Sítio: Capim 
Grosso dos Martins - DIAMANTE - 8h às 13h - Sítios: Catolé, Exu, Mata de Oitis, Romeu, Terra 
Nova, Umburaninha; RIACHO DOS CAVALOS - 8h às 13h - Sítios: Riacho dos Patos, Cajazeiras do 
Tito - SÃO BENTO - 8h às 13h - Sítios: Curralinho, Corredouro, Talismã, Curralinho de Baixo, Rua: 
São Bento; PIANCÓ - 8h30 às 10h30 - Comunidade: Piancozinho, Ruas: Ernany Sátiro, Estudante 
Paulo Maia Guimarães, Firmino Ayres, João Pereira de Lima, José Américo, José Américo de Almeida, 
José Aureliano P Silva, José Tomaz dos Santos, Josefa Crispim, Manoel Candeia, Manoel Carlos 
Pereira da Cruz, Manoel Valdevino da Silva, Ministro José Américo de Almeida, Nicolau Loureiro, 
Nova, Pedro Ângelo, Pedro L Monten, Pedro Paulino dos Santos - 11h às 13h - Piancó/Trecho Da 
BR 361, Ruas: 24 de Agosto, Antonio Brasilino, Ernane Sátiro, Mascarenhas de Morais, Professor 
Conrado, Severino de Paula Farias, Valdema, Costa - 15h às 17h - Granja: Felicidade, Ruas: 9 de 
Fevereiro, Ademar Leite, Alto Belo Horizonte, Antonio Arantes, Antonio Azevedo Sobrinho, Coronel 
João Leite, da União, do Rio, Francisco Xavier, Costa, João Pereira Lima, Manoel Costa Ferreira 
Vila: Olímpica; PRINCESA ISABEL - 8h30 às 10h30 - Sítio: Macaco.

TERÇA-FEIRA, 17/07/2012 - PATOS - 6h às 9h - Ruas: Antonio Felix, Euclides Gouveia, João 
mariano, Manoel brito sobrinho, Manoel Cabral, Miguel Imperiano, peru, Wandy Alves - 7h às 12h 
- Patos/Trecho Da Rodovia BR 230, Avenida: Portugal, Ruas: Afonso Kehrle, Antonio Emiliano, 
Antonio Moreno, dos Pegas, José Clementino da Silva, Pedro Celestino, Severino Inácio - 13h às 
16h30 - Ruas: Antonio Felix, Aurino Pereira, Beatriz Silva, Euclides Gouveia, Felix Araujo, Manoel 
Mendes Morais, Miguel Imperiano, Pedro Benedito, Pedro Moura, Sebastião Queiroz, Sebastião 
Queiroz; POMBAL - 8h às 13h - Sítio: Monte Alegre; SANTA INES - 8h às 13h - Avenida: 29 de Abril, 
Comunidade: Quixabeira, Ruas: 29 de Abril, Alto São Jose, Francisco de Moura Ferraz, Gregório de 
Souza Leite, João Carlos Vieira, João Inácio de Souza, João Rodrigues de Almeida, João Rodrigues 
Nascimento, José Marinho, Jovelina Vieira Oliveira, Mãe Cabocla, Manoel Pereira Campos, Manoel 
Vieira, Santa Helena, Sítios: Mãe Cabocla, Varjota; SÃO BENTO - 8h às 13h - Sítios: Barra de Cima, 
Riachão, Taquarituba, Várzea da Serra, Várzea do Poço; SANTA HELENA - 8h às 13h - Sítios: 
Flecha, Padre Branco, Padre Branco de Baixo, Padre Branco de Cima, Quixaba, Saco; UIRAUNA 
- 8h às 12h - Sítios: Arapuã, Baleia, Capivara, Estrema, Morada, Pereiro, Rio do Peixe, Siriema, 
Tamandaré; POÇO DE JOSÉ MOURA - 8h às 12h - Localidade: Alto dos Gomes, Sítios: Cabaços, 
Caiçara I, Carnaubinha I, Carnaubinha II, Carnaubinha III, Casa Velha, Casas Velhas, Maracujá IV, 
Nambi, Torrões; MALTA - 8h às 12h - Ruas: adão bento Lucena, Ageu de castro, coronel Antonio 
ferreira, da caixa d’água, Felix Rodrigues de lima, Felix Rodrigues dos santos, izidro Alves de lima, 
Monsenhor Valeriano pereira, Monsenhor walfredo leal, vereador Sebastião Evaristo; PIANCÓ - 8h30 
às 10h 30 - Piancó/Trecho Da Rodovia BR 361, Comunidade: Piancozinho, Ruas: Antonio Lopes de 
Souza, João Batista do Nascimento, José Barbosa Araujo, Luiz Rufino Ferreira, Manoel Valdevino 
da Silva, do Campo, José Barbosa, Sítio: Piancozinho - 11h às 13h - Mercado Público Municipal, 
Ruas: do Comercio, Elzir Matos, José Américo de Almeida, Mascarenhas de Morais, Pedro Ângelo, 
Vicente Vita - 15h às 17h - Avenida: Virgilio Silva, Conjunto: Padre Luciano, Fazenda: Nogueira, 
Ruas: Antonio F de Queiroz, Antonio Inácio da Silva, Antonio Leite Montenegro, Hostilio Ferreira, 
João Abílio de Souza, José de Caldas Lacerda, Manoel Valdevino da Silva, Napoleão Ângelo, Nivaldo 
Amorim, Pedro Inácio Liberalino, Santo Antonio, da Caixa D’água, Síto: Cantinho; MANAÍRA - 13h30 
às 16h30 - Ruas: Alice Ferreira Rabelo, Antonia Pereira da Silva, Antonio de Souza Brasil, Antonio 
Serafim Brasil, Belarmino Nogueira, Francisco Pereira de Souza, João F Ramalho, João Ferreira 
Rabelo, Joaquim Paixão, José Ferreira Moreno, José Francisco Nogueira, Luiz dos Santos Diniz, 
Luiz Ferreira Rabelo, Manoel Barbosa, Maria Corolina da Solidade, Monsenhor Rabelo, Monsenhor 
Sebastião Rabelo, Padre Quincas, Professor Cícero Rabelo Nogueira, Sebastião Rabelo, Santa 
Rosa, Tabelião Teobaldo Tavares Duarte.

QUARTA-FEIRA, 18/07/2012 - DESTERRO - 8h às 13h - Sítios: Bezerro, Boqueirão, Lagoa 
de Pedra, Maniçoba, Maracajá, Olho D’água, Panasco, Panasco de Baixo, Panasco de Baixo Viii, 
Panasco de Cima, Poço, Poço da Raposa, Sineco, Volta; LIVRAMENTO - 8h às 13h - Sítios: 7 
Estrelas, Barreiros, Girau de Capim, Matinha, Matinha IV, Matinhas, Olho D’água, Passagem Limpa, 
Pitombeira, Vaca Preta - TATAIRA - 8h às 13h - Sítio: Panasco de Cima; PIANCÓ - 8h30 às 10h30 
- Avenida: Governador João Agripino Filho, Ruas: Adalberto Lopes Filho, Antonio Lopes da Silva, 
Euclides Leite da Silva, Francisco Passos da Silva, Luiz Rufino Ferreira, Manoel Carlos Pereira da 
Cruz, Pedro Inácio Liberalino, Vantuy da Silva - 11h às 13h - Avenida: José Américo, Ruas: Almir Leite 
de Azevedo, Antonio Brasilino, Antonio Brasilino, Elmir Leite Azevedo, José Américo, José Américo 
de Almeida, Mascarenhas de Morais, Ministro José Américo de Almeida, Nascimento de Morais, 
Nicolau Loureiro, Pedro Ângelo, Pedro Paulino dos Santos - 15h às 17h - Avenida: Virgilio Silva, 
Conjunto: Lucia Braça, Ruas: Aristóteles de Almeida Lacerda, Campo Novo, do Campo Novo, José 
Barbosa de Andrade, Manoel Carlos Pereira da Cruz, Manoel Valdevino da Silva, Miguel Suzano da 
Silva, Ulisses de Araujo Lacerda Sítio: Campo Novo; BERNADINHO - 8h30 às 11h30 - Sítio: Barbosa.

QUINTA-FEIRA, 19/07/2012 - ÁGUA BRANCA - 8h às 11h - Ruas: Antonio Herculano, Antonio 
Virgínio, Antonio Virgulino Batista, Gonzaga Herculano, Juvêncio Guedes de Sousa, Nova, Venâncio 
Guedes Sítio: Riacho do Moco; TRIUNFO - 8h às 13h - Sítios: 2 Riachos, Barra do Juá, Barra Nova, 
Raposa, Riachão, Vila Macena; JOCA CLAUDINO - 8h às 13h - Sítio: Riachão; BERNADINHO 
BATISTA - 8h às 13h - Sítios: Barra Nova, Ramada, Riachao, Vertente; LOCALIDADE: MIMOSO 
- 8h às 12h - Sítios: André, André de Baixo, André de Cima; CONCEIÇÃO - 8h às 13h - Avenida: 
Martinho Furtado de Lacerda; Conjuntos: Mutirão II, Mutirão, Ruas: C Quadra D 10 Lt 11, E Quadra 
09, Francisco Soares de Figueiredo, João Gomes de Lima, João Mangueira de Figueiredo, José 
Ferreira Leite, José Francisco de Figueiredo, José Genésio Pereira Franco, José Pedro, Manoel 
Franco, Manoel Nery, Manoel Valdivino da Silva, Pedro Furtado de Figueiredo, Sítio: Alagoinha; 
PAULISTA - 8h às 13h - Sítios: Horodongo IV, Horondongo, Queimadas, Várzea Alegre; UIRAUNA 
- 8h às 13h - Distritos: Quixaba, Quixaba de Cima, Fazendas: Agreste, Figueiredo, Olho D’água, 
Santa Umbelina, Ruas: Francisco Paulino de Sousa, Maria de Araujo Leite, Mato Grosso, Santa 
Umbelina, Sítios: Agreste, Arrojado, Berlim, Boa Nova, Bujary, Canadá, Capoeira, Cruz, Espírito 
Santo, Exu, Gadelha, Graciosa, Guerrilha, João Ferreira, Lages, Lagoa Escondida, Lagoa Redonda, 
Lajes, Leite, Macacos, Madeiro, Maniçoba, Maçarico, Matias, Mato Grosso, Matuto, Moca Branca, 
Moreira, Olho D’água, Olho D’água Seco, Quixaba, Quixaba de Baixo, Quixaba de Cima, Recreio, 
Retiro, Riacho do Exu, Riacho do Exu, Saco da Barra, Saco do Mamoeiro, São João da Serra, 
Serra de Arara, Santa Umbelina, Tigre, Varrelo, Varzante, Várzea, Vazante, Vazante II, Viração, 
Zé Felipe; CATINGUEIRA - 8h às 13h - Rua: Paulo Leite, Sítios: Castelo, Pau de Leite, Pereiros; 
PIANCÓ - 8h30 às 10h30 - Avenidas: Virgilio Silva, Conjunto: Severino Remi, Ruas: Antonio Bra-
silino, Antonio Lopes da Silva, Edvaldo Vicente de Souza, José Estevan Leite, Manoel Valdevino 
da Silva, Mascarenhas de Morais, Pedro Ângelo, Pedro Inácio Liberalino, Pedro Jerônimo Ângelo, 
Silvia Justo Ângelo - 11h às 13h - Conjuntos: Mutirão Ruas: Antonio Araujo Quinho, Antonio Leite 
Montenegro, da Caixa D’água, do Campo Novo, José Barbosa de Andrade, Lucia Braça,, Miguel 
Suzano da Silva, Napoleão Ângelo Silva, Napoleão Ângelo Silva, Nivaldo Amorim, Ouro Branco; 
CONDADO - 13h às 17h -Sítio: Barro Branco.

SEXTA-FEIRA, 20/07/2012 - CACIMBA DE AREIA - 8h às 13h - Sítio: Manuino; POMBAL - 8h 
às 13h - Pombal/Trecho Da Rodovia BR 230, Sítios: Cachoeira de Cima, Camano, Cantinho de 
Boi, Capuxu, Inhoes, Iracema, José Rodrigues, Lagoa, Limões, Malhada do Toco, Mapironga, 
Marizeira, Pinhões, Piões, Riacho da Roca, Riacho dos Currais, Roncador, Várzea do Boi; OLHO 
D’ÁGUA - 8h às 10h - Ruas: Adelino da Costa Oliveira, Capitão Francisco Tolentino, Capitão Ju-
vêncio Costa, Francisco Abílio de Souza, Francisco de Almeida Costa, Izidro Almeida Costa, José 
Almeida sobrinho, Juvêncio oliveira, Manoel Almeida costa, nova, silvestre R. de carvalho, capitão 
Manoel Tolentino, do grupo, Manoel de a costa, Sítio: olho d’água - 10h30 às 12h30 - Ruas: do 
Cruzeiro, Fausto de Almeida Costa, Francisco Adjunto Leite, Francisco Adjunto Sobrinho, Izidro 
Almeida Costa, João Minervino, Joaquim A Pereira, Joaquim A Sobrinho, Joaquim Avelino Pereira, 
José Laurindo da Costa, Maciel Pinheiro, Padre Cícero, Sítio: Olho D’água; SÃO BENTO - 8h às 
13h - Sítio: Terra Nova; BERNADINHO BATISTA - 8h às 13h - Sítios: Cajazeirinha, Cajazeirinhas, 
Egídio, Chácara: Nascer do Sol; JURU - 8h às 11h - Sítio: Barra dos Pires; CATOLÉ DO ROCHA - 8h 
às 13h - Ruas: Augusto dos Anjos, João Batista Chaves, José Pereira de Sousa, Manoel de Sousa, 
Sitio: Várzea; EMAS - 14h às 16h - Avenida: João Kennedy Gomes Batista, Ruas: Benta Dias de 
Lima, Edivaldo Miranda, Hercília Lopes Loureiro, João Rufino da Silva, José Gomes Filho, José 
Gomes Neto, Manoel Valdevino da Silva, Maria Ferreira da Silva Freitas, Noel Antonio de Oliveira, 
Santo Doca Nunes, Sítio: Emas

SÁBADO, 21/07/2012 - EMAS - 7h30 às 12h30 - Avenida; João Kennedy Gomes batista, Ruas: 
benta dias de lima, Edivaldo Miranda, Hercília Lopes loureiro, João Rufino da silva, José Gomes 
neto, Manoel Valdevino da silva, Maria ferreira da silva Freitas, Noel Antonio de oliveira, sítio doca 
Nunes, Sítio: emas; CATINGUEIRA - 7h30 às 10h - Sítio: Serra Branca; UIRAUNA - 8h às 13h - Rua: 
Francisco Paulino de Sousa, Sítios: Boa Nova, Gadelha, Lajes, Madeiro, Moreira, Saco da Barra, 
Saco do Mamoeiro, Zé Felipe; NAZAREZINHO - 8h às 13h - Rua: Francisco Lins, Sítios: Barra, 
Boqueirão do Barro, Canta Galo, Carnaúba, Carnaúba de Baixo, Carnaúba de Cima, Curtume, 
Floresta, Morcego, Nova Olinda, Poço Redondo, Queimada, Queimadas, Riacho dos Picos; OLHO 
DÁGUA - 14h às 17h - Fazenda: Uruguai, Sítios: Uruguai II, Barrento, Lagoa Barrenta; BONITO DE 
SANTA FÉ - 16h às 17h - Sítio: Pereiros.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área CENTRO:

DOMINGO, 15/07/2012 - CACIMBA DE DENTRO - 8h30 às 12h - Sítios: Boi Manso, Capivara, 
Lagoa da Onça, Lagoa da Onça II, Buji; POCINHOS - 8h30 às 11h - Avenida: Dom Pedro II, Ruas: 
10 de Dezembro, 7 de Setembro, Antonio Vaz Ribeiro, Celina Apolinário da Costa, Cícero Canatu 
de Araujo, Cônego Pequeno, Emerenciana, Francisco Barbosa Pontes, Francisco Bezerra Pontes, 
Francisco Manoel dos Santos, Getulio Vargas, Irineu Joffily, José Alves Nascimento, José Antero de 
Farias, José Martins de Oliveira, Pedro Paulino da Costa, Presidente Getulio Vargas, Professora Al-
zira Coutinho; DONA INÊS - 8h30 às 13h - Avenida: Major Augusto Bezerra, Ruas: Alfredo Cantalice, 
Ana de Souza Maciel, Cícero Noé, Elba Maria da Costa, Ernesto Ramos, José Fabiano da Costa 
Teixeira, Major Augusto Bezerra, Manoel Alves de Lima, Pedro Paulino da Costa; MONTEIRO - 13h30 
às 17h - Ruas: Alcindo B Menezes, Francisco Alcântara Torres, Inocêncio Lopes, José Norberto 
Santos, Manoel Teotônio Torre, Maria Ferreira Leite, Sebastião Aquino Beze, Vespaziano Guerra.

SEGUNDA-FEIRA, 16/07/2012 - GUARABIRA - 6h às 6h30 - Ruas: Alfredo Fernandes Costa, 
Antonio Gouveia da Silva, Augusto de Almeida, da Gloria, José da Cunha Rego, José Pequeno de 
Moura, Napoleão Laureano, Presidente John Kennedy, Ulisses Estanislau de Lucena, Sítio: Santo 
Antonio; MONTEIRO - 7h às 8h30 - Ruas: Ana Rafael Ventura, Antonio de Souza Leal, Antonio 
Liberalino de Souza, Benardina de A Farias, Carlos Ferreira Moura, Elinaldo Bandeira, Felix Retiro, 
Fiscal Abelardo José da Silva, João V de Queiroz, José Borba Filho, José Sebastião de Lima, José 
Torres, Luiz Barbosa de Oliveira, Maria B Alcântara, Olimpio Pereira Junior, Rogaciano de Alcân-
tara Guerra, Vereador Edmilson Batista Espínola; BORBOREMA - 8h às 11h30 - Sítio: São José; 
BANANEIRAS - 8h às 11h30 - Ruas: da Pedra, Dionísio Maia, do Campo, do Rio,, Sítios: Maia, 
São José Vila: Maia; INGÁ - 8h30 às 13h - Sítios: Cachoeirinha, Pontina; ALAGOA NOVA - 8h30 às 
11h - Sítio: Geraldo; SERRA da RAIZ - 9h30 às 13h - Fazenda: Alegre, Granja: Bom Jesus, Ruas: 
Bento José da Costa, Capitão Cazumbeu, Largo da Matriz, Nova, Nova I, Nova II, Nova III, Nova 
IV, Vereador Orlando Bernardo da Silva Sítios: Iniguaçu, Largo da Matriz, Pirauá; CATURITÉ - 14h 
às 16h30 - Sítios: Pinheiro, Espinheiro, Serraria, Serraria de Baixo, Serraria de Cima, Serraria de 
Caturité; ESPERANÇA - 14h30 às 17h - Sítio: São Bento.

TERÇA-FEIRA, 17/07/2012 - ARARUNA - 8h30 às 11h - Sítio: Muquem, Fazenda: Nova; BO-
QUEIRÃO - 8h30 às 12h - Sítio: Pedra Branca; ALAGOA GRANDE - 8h30 às 12h - Ruas: 13 de maio, 
7 de setembro, Ag. F. Ulrico Magalhães, Cônego Firmino Cavalcante, Padre Belizio, Sao Vicente, 
Sítio: Entre Rios; LAGOA DE DENTRO - 9h às 12h - Sítio: Lagoa de Dentro - 8h30 às 12h - Sítio: 
Lagoa de Dentro; BARRA DE SÃO MIGUEL - 9h30 às 12h - Rua: Luciano, Sítio: Luciano Picoito; 
LIVRAMENTO - 9h30 às 13h - Sítio: Sarapó, Fazenda: Modelo Russo; ARARUNA - 13h30 às 16h 
- Sítio: DE Baixo; MULUNGU - 15h às 16h30 - Ruas: Antonio de Aquino, Bela Vista, Cônego José 
Mesquita, Francisco de Aquino, Francisco Torres, Manoel Onofre.

QUARTA-FEIRA, 18/07/2012 - CACIMA DE DENTRO - 8h30 às 11h - Sítios: Mata, Mata do 
Riachão, Sabura; JUAREZ TÁVORA - 8h30 às 12h - Sítio: Quirino; MULUNGU - 8h30 às 12h - Fa-
zenda: Utinga, Sítio: Utinga; PEDRA LAVRADA - 8h30 às 12h - Sítios: Canoa de Dentro, Cordeiro; 
CACIMBA DE DENTRO - 8h às 12h - Sítio: Capivara; LIVRAMENTO - 9h30 às 10h - Sítio: Torrões; 
BOQUEIRÃO - 9h30 às 11h - Sítio: Olho D’água, Fazenda: Campo Verde; NATUBA - 9h30 às 12h30 
- Sítio: Jussaral; ITATUBA - 10h30 às 14h -Sítios: Oiti, Serra Velha; ARARA - 14h30 às 16h - Sítios: 
Gameleira, Gameleira de Arara, Lagoa de Pedra, Serrote Branco; LIVRAMENTO - 14h30 às 17h - 
Sítio: Sarapó, Ruas: Abel Simplício, Amélia Virgínio da Silva, Ana Leite Cavalcante, Antonio Pereira 
Sobrinho, Centro de Saúde, Dom Expedito, Elena Barbosa, Francisco Guilherme Filho, Francisco 
Lima, Francisco Rodrigues da Silva, Francisco Rodrigues Lima, Helena Barbosa da Silva, Idelfon-
so de Almeida, João do Nascimento, João Paixão Nascimento, José Marinheiro de Brito, Josefa 
Ubilina Conceição, Onessino Marinheiro de Brito, Presidente João Pessoa, Rita Pereira da Silva, 
Rita Pereira de Almeida, Severino Olinto Campos; SERRARIA - 14h30 às 17h - Sítio: Olho D’água.

QUINTA-FEIRA, 19/07/2012 - SERRA BRANCA - 6h às 11h - Sítio: Duas Serras, São José 
Cordeiros - 6h às 11h - Sítios: Ajapau, Lagoa de Roca, Pedra Lavrada, Recanto, Serra Pelada, 
Tamanduá; CACIMBA DE DENTRO - 8h30 às 11h - Sítios: Caraubas, Caraubinha; CASSERENGUE 
- 8h30 às 12h - Ruas: do Valério, Oreste Justino, Raimundo Soares de Câmara, Sítios: 5 Lagoas, 
Valério, Varelo; SOLEDADE - 8h30 às 11h - Ruas: Claudino Mendonça Filho, Coronel José Betanio, 
Gouveia Nóbrega, Inocêncio Nóbrega, José Betanio, Manoel Elias de Oliveira, Presidente Epitácio 
Pessoa, Presidente João Pessoa, Severino M Falcão, Vila: Ferroviária - 14h30 às 12h30 - Ruas: 
Claudino Nóbrega, Cloves Souto Nóbrega, Horacio Costa Lima, Inácio Ouriques de Lima, João 
Marinho Araujo, José Correia de Queiroz, José Ferreira dos Ramos, José M. Vasconcelos, José 
Mariano de Faria, José Marinho Araujo, José Martins de Lira, Nova, Rômulo Nóbrega, Severino 
C. da Silva; BELÉM - 8h30 às 12h - Ruas: Abdias Machado, Claudio Cantalice Viana, Feliciano 
Pedrosa, Santa Helena, Sítio: Alagamar; CAIÇARA - 8h30 às 12h - Sítios: Cipoal, Nogueira, Beira 
Rio; BOQUEIRÃO - 8h30 às 11h - Ruas: Coronel Manoel Pinto, da Independência, Felix Araujo, 
Ivanilda Rodrigues, José Rodrigues, Manoel Pinto, Nossa Senhora do Desterro, Oliveira Ledo, Padre 
Inácio; NATUBA - 9h30 às 12h30 - Sítio: Jussaral; BANANEIRAS - 14h às 17h - Distrito: Roma 
de Cima, Ruas: Chácara da Praia, da Igreja, Josefa Teodósio, Miguel Paulino da Silva, Severino 
Ângelo de Lira, Sítios: Aldeia, Angelim, Angico, Angicos, Ariticum, Baixa Verde, Barreiras, Barreiros, 
Boqueirão, Brejinho, Caraubinha, Carneiro, Cedro, Chá da Guarabira, Chácara, Condado, Covão, 
Cumati, Estivas, Farias, Farinha, Fragoso, Gamela, Gaspar, Goiamanduba de Cima, Goiamunduba, 
Guabiraba, Jacaratia de Baixo, Jatobá de Baixo, Lagoa do Matias, Laranjeira, Laranjeiras, Mijonia, 
Pau D’arco, Poderosa, Riacho do Poço, Roma, Roma de Baixo, Roma de Baixo I, Roma de Baixo 
II, Roma de Baixo II, Roma de Cima, Salto do Bode, Tome, Umburana, Urucu, Vila Roma, Vila: 
São Judas Tadeu.

SEXTA-FEIRA, 20/07/2012 - COXIXOLA - 5h30 às 11h - Sítio: Boa Vista; BANANEIRAS - 07h30 
às 11h - Sítios: Goiamanduba, Goiamanduba de Cima, Estivas; SOLÂNEA - 8h30 às 11h - Ruas: do 
Açudinho, João Fernandes de Lima, Manoel Gomes de Araujo, Paulo Batista Dantas, Professora 
Alaíde Silva, Sítio: Açudinho; SUMÉ - 8h30 às 11h - Ruas: Barata Bezerra, do Campo, Elias Pereira 
Araujo, Elias Pereira de Araujo, José Bitu, José Severo Macedo; CAIÇARA - 9h às 12h30 - Sítio: 
Jatuarana; BARRA DE SANTANA - 9h30 às 12h - Rua: João Bezerra Cabral, Sítios: Mocois, Po-
rão, Santana; TENÓRIO - 9h30 às 11h - Ruas: do Mercado, Gregório Dantas, Joel Batista, Maria 
Constantina Moraes, Maria H. Cordeiro, Severino Ferreira, 14 de Agosto, Antonio Tomaz, Francisco 
Amaro, Inácio Mota, João Batista, Luiz Marinheiro, Minervina Cordeiro, Nova, Salomão Duarte dos 
Santos, Severino Ferreira Guedes.

SÁBADO, 21/07/2012 - BANANEIRAS - 14h às 17h - Sítios: Goiamanduba, Boqueirão; SOLÂ-
NEA - 8h às 11h - Sítios: Olho D’água, Olho D’água Couro, Grossos; SUMÉ - 9h30 às 11h - Ruas: 
Amara Rocha, Belino Nogueira, Francisco Braz, Hugo Santa Cruz, João Casemiro, Luiz José de 
Souza, Manoel Paulino, Manoel Sabia, Manoel Vicente Araujo, Santos Dumont, Sebastião Jacinto 
Oliveira, Sebastião Viana, Vicente Matias; BOQUEIRÃO - 9h30 às 12h - Rua: do Sangradouro, 
Sítio: Alagamar; CACIMBA DE DENTRO - 13h30 às 17h - Sítio: Capivara.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

A ENERGISA comunica aos seus consumidores que suspenderá o fornecimento de energia, 
para execução de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, nos seguintes dias, 
horários e locais da área LESTE:

DOMINGO, 15/07/2012 - JOÃO PESSOA - 5h30 às 11h - Tambaú/Manaíra - Avenidas: Almi-
rante Tamandaré, Cajazeiras, Carlos Alverga, Coração de Jesus, Doutor João Franca, Esperança, 
Franca Filho, General Edson Ramalho, General Geraldo Costa, Guarabira, Ingá, Jacinto Dantas, 
João Mauricio, Manoel Morais, Monteiro da Franca, Pombal, Sape, Senador Ruy Carneiro, Silvino 
Chaves, Umbuzeiro, Ruas: Aluisio Franca, Augusto Belmont, Bananeiras, Bezerra Reis, Carlos 
Alverga, Coronel Severino Lucena, Coração de Jesus, Doutor Seixas Maia, Eliseu Candido Viana, 
Eutiquiano Barreto, Euzely Fabricio de Sousa, Franca Filho, Francisco Claudino Pereira, Jacinto 
Dantas, João Câncio da Silva, José Aluysio da Costa Machado, Josias Lopes Braga, Lupercio 
Branco, Major Ciraulo, Nicola Porto, Paulo Gomes de Almeida, São Gonçalo - 7h às 12h - Ruas: 
Gouveia Nóbrega, Ivo Soares, Juiz Gama E Melo, Luzitania, Pedro Ulisses - Centro - 14h30 às 
16h30 - Avenida: Dom Pedro II,  Ruas: Barão da Passagem, Dom Santino Coutinho, Etelvina Macedo 
de Mendonça, Pedro Batista da Silva; CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - 15h30 às 17h - Ruas: Álvaro 
Machado, Cesa, Cartaxo, João Ursulo, Monsenhor José Joao, Padre Herculano, Professora Maria 
Dutra Paiva, Renato Ribeiro Coutinho, Santo Antonio.

SEGUNDA-FEIRA, 16/07/2012 - JOÃO PESSOA - 05h30 às 07h - Cruz Das Armas - Rua: Ex 
Combatente Assis Luiz - 8h30 às 10h - Avenidas: Dom Pedro I, Monsenhor Walfredo Leal, Rua: 
Eurípedes Tavares - 9h30 às 11h - João Agripino - Ruas: Agenor Lacet, Desembargador Flodoardo da 
Silveira, Doutor Cassiano Nóbrega, Jornalista Rocha Barreto, Professor Jofre Borges Albuquerque, 
Professor Oscar de Castro, Professor Osvaldo Miranda Pereira, Professor Otavio Costa, Água Fria/
Trecho Da Rodovia BR 230 km 25 - 11h às 12h30 - Roger - Ruas: Carlos Pessoa, da Saudade, 
Gouveia Nóbrega, Monsenhor João Coutinho, Saldanha da Gama - 14h às 17h30 - Cruz Das Armas 
- Avenidas: Ana Nery, Cruz das Armas, Mercado Público De Oitizeiro, Ruas: Professor Ernesto da 
Silveira, São Benedito, Tiradentes - 14h30 às 16h - Tambiá - Avenidas: Deputado Odon Bezerra, 
Desembargador Souto Maior, Monsenhor Walfredo Leal; SAPÉ - 8h30 às 10h - Ruas: Antonio Matias, 
Francisco Laurentino, Guilhermino José de Souza, Ludugerio Barbosa, São Pedro; MAMANGUAPE 
- 8h30 às 9h30 - Ruas: Bela Vista, do Meio, do Meio II,  do Meio III,  Sertãozinho - 8h30 às 12h - 
Sítios: Camaratuba, Cajazeirinhas; PITIMBU - 9h30 às 13h - ASSENTAMENTO NOVA VIDA, RUA: 
do SOL, SÍTIO: NOVA VIDA; PEDRAS DE FOGO - 12h às 13h - Sítios: Bela Rosa, Nova Aurora, 
Santa Emilia III,  São Luiz; ITAPOROROCA - 14h30 às 17h - Rua: Cordeiro Moura, Sítios: Cipoal, 
Cipoal II,  Curralinho, Nossa Senhora das Graças, Várzea das Cobras; MAMANGUAPE - 14h30 às 
15h30 - Ruas: Felisbela Suzana dos Prazeres, Otavio Monteiro, São Jose, Visc de Itaparica Sítio: 
Engenho Novo; SÃO MIGUEL de TAIPU - 15h30 às 17h - Sítios: Engenho Novo, Água Branca.

TERÇA-FEIRA, 17/07/2012 - JOÃO PESSAOA - 4h às 6h30 - Bancários/Jardim Cidade Univer-
sitária - Ruas: Adolpho Ferreira Soares Filho, Agenor Marinho de Souza, Bancário Sergio Guerra, 
Emilene Ribeiro Aranha Deliosbel, Inácio Ramos de Andrade, Walfredo Macedo Brandão - 7h às 
12h - Jardim São Paulo - Ruas: Farm. Antonio Leopoldo Batista, João Galiza de Andrade, Lindolfo 
Goncalves Chaves, Luiz Alves Conserva - 8h30 às 10h - Tambiá - Avenida: Dom Pedro I - 11h às 
12h30 - Roger - Ruas: 19 de Marco, Conceicao Cabral, Monsenhor João Coutinho, Pereira Pacheco 
- 13h às 16h - Roger - Ruas: 19 de Marco, Genésio de Andrade, Monsenhor João Coutinho, Pedro 
Ulisses, Salvador Albuquerque - 14h às 17h - Torre - Avenidas: Julia Freire, Maroquinha Ramos, 
Miguel Santa Cruz, Rua: Gregório de Oliveira; SAPÉ - 9h30 às 10h30 - Sítio: Ribeiro, Assentamento 
21 de abril; BAÍA DA TRAIÇÃO - 8h às 10h - Aldeia Akajutibiro - 14h às 16h - Centro - Avenida: José 
Freire do Nascimento, Ruas: Alfredo Fernandes de Brito, da Prainha, Dom Pedro II,  Julia Maria da 
Conceicao, Maria das Dores Borges, Osvaldo Trigueiro; ITABAIANA - 8h às 11h - Centro - Avenida: 
Maria Anunciada de Souza, Loteamento: Portal Itabaiana, Ruas: do Aviario, Francisco Nogueira da 
Silva, Guiomar Andrade de Assis, José Bartolomeu Cabral de Melo, Professor Maciel - Centro - 14h 
às 17h - Avenidas: Antonio Justino, dos Ferroviários, Ruas: 5 de Julho, Antonio Justino Ferreira 
de Melo, Bahia, Boa Vista, da Caixa D’água, do Jucuri, dos Ferroviários, Edvirgem Soares de Sá 
Regis, Ernestina C Melo, Eulália E Almeida, Eulampio Pereira Mariz, João Felix de Souza, José 
Luiz de Sales, José Saraiva, Josefa Francisca de Lima, Leonilo Felix de Almeida, Manoel Barbosa 
Andrade, Odilon Otavio, Paulo Ovidio de Lucena, Salustiano Fernandes de Assis, São Joao, Se-
verino S Lucena, Vereador Luis Martins; SÃO MIGUEL DE TAIPU - 8h30 às 12h30 - Sítio: Taiupu; 
MATARACA - 9h às 13h - Sítio: Itauna, Barra de Camaratuba - 10h às 14h - Sítio: Catú do Rosário.

QUARTA-FEIRA, 18/07/2012 - JOÃO PESSOA - 8h às 10h - Roger - Ruas: Aline Barro da Silva, 
Salvador Albuquerque, Silva Ramos - 10h30 às 12h30 - Centro - Parque Solon de Lucena, Rua: 
13 de maio, Avenida: Miguel Couto - 14h às 16h - Centro - Avenidas: Princesa Isabel, Almirante 
Barroso - Cruz das Armas - 14h às 17h - Ruas: Abelardo Targino da Fonseca, Claudio Lemos, João 
Barbosa Lucena, João de Souza Filho, Rita Carneiro Diniz, Tx Antonio Pereira Alves, Residenciais: 
Antonio de Paiva, Rita Carneiro Diniz; LUCENA - 8h às 11h30 -Conchinha/Loteamento Brilho Do 
Sol, Condomínio Victory Marine Resort; SAPÉ - 9h às 13h - Centro/Conjunto Mutirão - Avenida: 
Lauro da Silva Torres, Ruas: Fabio Mauricio da Costa, Fernando Cunha Lima, Ivone Santos Paiva 
Militão, Ivone Santos Paiva Militão, Janduyr Carneiro, Marlindo de Almeida, Tiradentes - 10h às 
11h30 - Sítio: Covoada; JURIPIRANGA - 15h às 17h - Centro - Avenida: Brasil, Ruas: Paraíba, Paraná.

QUINTA-FEIRA, 19/07/2012 - JOÃO PESSOA - 8h às 12h - ERNANI SÁTIRO - Ernani Sátiro/ 
Trecho Da Rodovia BR 230, Ruas: Flavio Carneiro da Cunha, José da Costa Pereira, Lourenço 
Cesar - 8h às 10h - CENTRO - Avenida: Princesa Isabel, Parque Solon De Lucena - 8h às 12h - 
RÓGER - Avenidas: Airton Senna, São Jose, Ruas: Aline Barro da Silva, Cordeiro Sênior, Ivanilde 
Picorelle de Lima, Salvador Albuquerque, Silva Ramos - 9h às 13h - Cruz das Armas - Rua: José 
Ferreira de Lima - 10h30 às 12h30 - Centro - Parque Solon de Lucena - 14h às 15h30 - Jardim 
Oceania - Ruas: Silvano Domingos de Araujo, Antonio Pereira Gomes Filho. SAPÉ - 5h30 às 7h30 
- Bela Vista/Loteamento Ant. Aug. Meirelle - Ruas: Aluisio Guedes Vasconcelos, Jacira Honório da 
Silva Barbosa, João Casimiro da Silva, Luiz de Luna E Silva, Manoel Goncalves da Silva, Professor 
José Antonio de Meireles, Sítio: São Salvador; CAAPORÃ - 8h às 11h - Sítio: Capim de Cheiro; 
CONDE - 14h às 17h - Chácara Do Conde; ALHANDRA - 14h às 17h - Assentamento Andreza.

SEXTA-FEIRA, 20/07/2012 - JOÃO PESSOA - 8h às 10h30 - Cristo - Avenidas: Comp. Agustim 
Lara, Francisco Lustosa Cabral, Orlando Pereira de Brito, Rua: Horacio Trajano de Oliveira - 9h às 
12h - Bancários/Cidade Jardim Universitária - Ruas: Adolpho Ferreira Soares Filho, Comerciante João 
Francisco de Souza, das Seringueiras, João Batista Carvalho Moura, Joaquim Borba Filho, Maria 
Batista Rodrigues, Pastor Rodolfo Beuttemuller, Rosa de Farias Real, Sebastião Avelino da Rocha; 
ITABAIANA - 8h às 11h30 - Avenida: Antonio Batista Santiago, Ruas: dos Ferroviários, Ernestina G 
Melo, José Saraiva, Manoel B Andrade, Manoel Felix de Lima Filho, Severino Araujo; SAPÉ - 8h às 
10h - BAIRRO NOVO - Avenidas: Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Epaminondas de Menezes, 
Rua: Abílio Costa - 8h às 10h30 - Cuba De Cima - Avenida: Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 
Loteamentos: Cidade Crista Nova Descoberta, Ruas: Antonio Paulino Cunha, Cuba de Cima, da 
Linha, Damiana Soares de Pontes, Edite Pereira da Silva, Ednaldo Elias do Nascimento, Marcos 
Francisco Lopes, Nova Descoberta; MAMANGUAPE - 9h às 14h - Sítio: Pindobal - 14h às 17h - 
Sítio: Açude; CABEDELO - 13h às 15h30 - Ponta De Mato - Avenida: Beira Mar, Rua: Cassiano da 
Cunha Nóbrega; CONDE - 14h às 17h - Jacumã/Carapibus - Loteamento: Balneário Novo Mundo, 
Ruas: José Roderico de Almeida, Silvano S Ferreira, Sítio: Bela Vista; PEDRO VELHO-RN - 14h 
às 17h - Fazenda: Santo Antonio.

SÁBADO, 21/07/2012 - JOÃO PESSOA - 14h às 17h - Mandacaru/Bairro Dos Estados - Avenidas: 
Dom Manoel Paiva, Frei Agostinho, Santa Catarina, Mercado Do Bairro Dos Estados - Área Galpão, 
Ruas: Cônego Vicente Ferrer, Manoel Ferreira Machado, Manoel Torres, Monsenhor João Coutinho, 
Pedro Fortunato Alves, San Juan; BAYEUX - 7h às 11h - Centro - Avenida: Liberdade, Ruas: Firmino 
Caetano, Flavio Maroja Filho, Francisco Bezerra Pontes, Francisco Pontes, João XXIIII,José Lira, 
Santa Tereza, Vila: Roseane Cássia; ITABAIANA - 8h às 12h - Alto Alegre/Centro - Avenida: De-
putado Adauto Pereira de Lima, Ruas: Aderlino Luis da Silva, Antonio Gomes de Franca, Cledinor 
Felix de Almeida, Doutor Janose Carlos de Almeida, Elizangela de Araujo, Manoel Valdevino da 
Silva, Projetada, Rubenita de Souza Ferreiraitabaiana/Trecho da Rodovia PB 54itabaiana/Trecho 
da Rodovia PB 54rua Mailton José Ribeiro Lopes, Sítios: Alto Alegre, Chan.

Excepcionalmente, poderá haver cancelamento ou atraso no horário previsto, caso surjam dificul-
dades operacionais, independentemente de qualquer outro aviso. Se os trabalhos forem concluídos 
antes do horário pré-estabelecido, a energia será reestabelecida. Para mais esclarecimentos, ligue 
grátis para a Central de Soluções, pelo número 0800 083 0196, disponível 24 horas, ou acesse o 
site da Energisa: www.energisa.com.br

ALCANCE SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ N° 11.005.885/0001-38 torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para Construção de Um Edifício Multifamiliar com 
08 Unidades Habitacional, situado a Rua Marechal Hermes da Fonseca, Lote 203, QD 51 - Bessa - João Pessoa/PB

SÉRGIO ROBERTO PAIVA DA SILVA - CPF Nº 033.054.154-44, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria 
de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Gráfica e Editora Singular LTDA, situado a Rua Marta da Luz, Nº 
1068 - Oitizeiro - João Pessoa - PB.

AGRO SERRA LTDA (CACHAÇA JUREMINHA) - CNPJ/CPF Nº 03.961.053/0001-67, torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2870/2011 em João Pessoa, 
21 de novembro de 2011 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação, Engarrafamento e Comercialização de 
Cachaça, no Engenho Serra da Jurema Município: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2011-004901/TEC/LO-1633.

MARCUS ANTONIO TUREK - CNPJ/CPF Nº 583.144.319-15, torna público que a SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1771/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 
- Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar com 04 (quatro) unidades residenciais e 
sistema de esgotamento sanitário individual, na Rua José Matias Guedes, S/N - Valentina Município: JOÃO PESSOA 
- UF: PB. Processo: 2012-002504/TEC/LO-2823.

A Empresa AMANDA BABY MODA INFANTIL LTDA - ME, inscrita sob CNPJ nº 03.494.586/0001-86, Inscrição Estadual 
nº 16.126.083-7, situada à Av. Almirante Barroso, N 600 loja 07, Centro - João Pessoa - PB, CEP 58.013-120, vem por 
meio desta, informar que foram extraviadas suas Notas Fiscais, Modelo D - Numeração de 0001 a 1000.  Conforme 
Boletim de Ocorrência de 11/07/2012.

BARATÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CNPJ Nº 10.942.456/0001-24, situada a Rua Sargento Antônio Benedito 
17, Mangabeira, João Pessoa - PB, torna pública que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação, para Depósito de Material de Construção. Nº do Processo 
2012-003756/TEC/LO-3241.

PREMOVEIS COMERCIO LTDA - CNPJ Nº 09.166.833/0001-00, situada a Rua João I. Benicio 150, Mangabeira, João 
pessoa - PB, torna publica que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Reno-
vação da Licença de Operação, para Depósito de Material de Construção, Nº do Processo 2012-003755/TEC/LO-3240.

COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CNPJ/CPF Nº 10.858.291/0003-79, torna publico que à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação Nº 1790/2012 EM 10/07/2012. 
Para a atividade de Implantação de duas unidades de beneficiamento, localizado - Estrada BR 101 S/N, KM - 117 - Zona 
Rural - Município: CAAPORÃ - CEP: 58326000 - UF: PB. Processo: 2012-003316/TEC/LI-1513.

LOJÃO DAS PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 02.357.725/0001-67, torna público que requereu à SU-
DEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença da Renovação de Instalação Nº 376/2010/
proc. nº 2009-006729, para Comércio de peças e manutenção automotivas - AC: 700,0m², situado a Rua Av. Epitácio 
Pessoa, nº 1700 - Expedicionários - João Pessoa - PB. Processo: 2012-003745/TEC/LO-3235.

LIAURA DE OLIVEIRA SILVA COSTA - CPF Nº 798.125.974-68, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia nº 3772/2012, para Edificação Unifamiliar, situado a Rua 
Quadra 16 Lote 6, Lot. Praia Bonita - Costinha - Lucena - PB.

CARLOS ALBERTO TENORIO ARAUJO - CNPJ/CPF Nº 018.470.534-75, torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 1568/2012 em João Pessoa, 21 de 
junho de 2012 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Três unidades habitacionais e sistema de tratamento sanitário 
coletivo composto de fossa séptica e sumidouro, na Rua Dos Carteiros, S/N, QD 56, LT 191, ST 34 - B. das Indústrias 
Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2011-006473/TEC/LO-2035.

EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NOBREGA - CPF Nº 055.971.024-00, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação e Pesquisa Processo Nº 
2012-003452/TEC/LOP-0054, para lavra Experimental de Rochas Pegmatíticas, situado no Sítio Carneira, Município 
de Junco do Seridó - Estado da Paraíba.

LAGOA SOLAR ENERGIA SPE LTDA - CNPJ Nº 14.512.240/0001-80, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia Processo Nº 2012-003731, Parque de Energia Solar 
composto por 3 Usinas Solares, situado nas Fazendas Várzea do Riacho, Fazenda Viração e Fazenda Olho D’agua do 
Boi, Município de SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA - Estado da Paraíba.

SAPÉ DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA - CNPJ Nº 08.865.767/0001-95, torna publico que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização da Renovação da Licença de Operação Nº 
1151/2010/PROC. Nº 2010-001746, para Armazenagem e Comércio Varejista de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo - AC: 
126,0m² - SAPÉ - PB. Processo: 2012-003569/TEC/LO-3171.

PANIFICADORA VASCONCELOS - CNPJ Nº 08.973.901/0001-71, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença da Renovação da Licença de Operação Nº 865/2010, para 
Fabricação de produtos de Padaria AC: 34822m², situado a Rua Av. Cruz das Armas, 811 - Cruz das Armas - João 
Pessoa - PB. Processo: 2012-003780/TEC/LO-3248.

VERONICA PAIVA PIRES - CPF Nº 299.354.404-78, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização para Licença de Operação, para Edificação Multifamiliar com 06 
Unidades Habitacionais AC-423,75m², situado a Rua Vicente Pereira da Silva Nº 91 - Alto da Boa Vista - Bayeux - PB.

VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO - CPF Nº 003.943.111-83, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação/Proc. 3789/12, para Comércio Varejista de 
Materiais de Construção, situado a Rua Juvino Fernando da Costa nº 215 - Centro - Uiraúna - PB.

PEDRO RUBENS GUEDES MACIEL NETO - CPF Nº 059.223.954-32, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação e Pesquisa Processo Nº 2012-003732/
TEC/LOP-0056, Lavra Experimental de Areia de Forma Mecanizada Referente ao Processo DNPM nº 846.077/2010, 
situado no Sítio Santa Terezinha, no Município de Santa Rita, estado da Paraíba.

FADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ Nº 11.126.639/0001-34, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia (2012-003782-LP), para Edificação Multifamiliar com 8 Unidades, 
situado a Rua Severina Ramos de Azevedo QD - 151 LT 257 - Gramame - João Pessoa - PB.

JEOVÁ CARDOSO DE SOUZA - CNPJ/CPF Nº 419.352.414-00 Torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para a atividade de: SERRARIA. Na - TRAVESSA 
CAMPO NOVO, Nº24 - CENTRO- Município: ITAPOROROCA - UF: PB. Processo: 2012-003648/TEC/LO - 3199.

RECOVEL - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS METALICOS LTDA. - CNPJ/CPF Nº 11.897.485/0001-84 Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação para 
a atividade de: COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS. Na - RUA JOAQUIM NABUCO - Nº 
144 - ROGER - Município: JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2012-003720/TEC/LO-3227
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX inscrita com CNPJ/CPF nº 
09.072.463/0001-33, Torna Público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a emissão da Licença de Instalação para construção de uma Quadra Poliesportiva 
no Sítio Dois Riachos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA inscrita com CNPJ/CPF nº 08.884.066/0001-01, Torna 
Público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a emissão 
da Licença de Instalação para Construção de um Campo de Futebol.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - CNPJ/CPF Nº 08.943.268/0001-79 Torna Público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1785/2012 em João Pessoa, 10 de Julho de 2012 - Prazo: 365: Para a Atividade de: Abastecimento 
D’água do sítio cachoeirinha na zona rural do  município de Ibiara - PB Na(o) - Sítio Cachoeirinha 
- Zona Rural Município: IBIARA - UF: PB. Processo: 2012-003477/TEC/LI-0891.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO- CNPJ/CPF Nº 09.048.976/0001-09 Torna Público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1763/2012 em João Pessoa, 9 de Julho de 2012 - Prazo: 365: Para a Atividade de: Implantação de 
uma reforma e ampliação da praça. Na(o) SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO Município: REMÍGIO- 
UF: PB. Processo: 2012-002735/TEC/LP-0809.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - Proc.2012-003661/TEC/LO-3201, para a construção de 40 (quarenta) unidades 
habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de João Pessoa- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - Proc.2012-003663/TEC/LO-3202, para a construção de 02 (duas) unidades habita-
cionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de João Pessoa- PB (Cidade Verde).

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA 
PRÉVIA - Proc.2012-003662/TEC/LP-0909, para a construção de 132 (cento e trinta e duas) 
unidades habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de Guarabira- PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX inscrita com CNPJ/CPF nº 
09.072.463/0001-33, Torna Público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a emissão da Licença de Instalação para construção de uma Quadra Poliesportiva 
no Sítio Dois Riachos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA inscrita com CNPJ/CPF nº 08.884.066/0001-01, Torna 
Público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a emissão 
da Licença de Instalação para Construção de um Campo de Futebol.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - CNPJ/CPF Nº 08.943.268/0001-79 Torna Público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
1785/2012 em João Pessoa, 10 de Julho de 2012 - Prazo: 365: Para a Atividade de: Abastecimento 
D’água do sítio cachoeirinha na zona rural do  município de Ibiara - PB Na(o) - Sítio Cachoeirinha 
- Zona Rural Município: IBIARA - UF: PB. Processo: 2012-003477/TEC/LI-0891.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO- CNPJ/CPF Nº 09.048.976/0001-09 Torna Público que 
a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 
1763/2012 em João Pessoa, 9 de Julho de 2012 - Prazo: 365: Para a Atividade de: Implantação de 
uma reforma e ampliação da praça. Na(o) SEDE DO MUNICÍPIO - CENTRO Município: REMÍGIO- 
UF: PB. Processo: 2012-002735/TEC/LP-0809.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - Proc.2012-003661/TEC/LO-3201, para a construção de 40 (quarenta) unidades 
habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de João Pessoa- PB.

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA DE 
OPERAÇÃO - Proc.2012-003663/TEC/LO-3202, para a construção de 02 (duas) unidades habita-
cionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de João Pessoa- PB (Cidade Verde).

A Companhia Estadual de Habitação Popular - CEHAP, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização para solicitar a  LICENÇA 
PRÉVIA - Proc.2012-003662/TEC/LP-0909, para a construção de 132 (cento e trinta e duas) 
unidades habitacionais composto de fossa séptica e sumidouro, no município de Guarabira- PB.

CLÁUDIO ANTONIO DOS SANTOS SILVA - CNPJ/CPF N° 058.149.794-53 torna público que  a 
sudema - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
1799/2012 em João Pessoa, 10 de julho de 2012 - Prazo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial multifamiliar com 03 unidades habitacionais e sistema de esgotamento sanitário indivi-
dual. Na(o) RESIDENCIAL  JONAS DANTAS DE MIRANDA, LT. 26 QD. 03 - PORTAL DO POÇO 
Município: CABEDELO - UF:PB, Processo: 2012-003289/TEC/LO-3107.
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